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20-ik szám.

Tizenhatodik évfolyam. /

URAKAT KÜLÖNÖSEN ÉRDEKÜ) CZIKKEK,

KERTÉSZÉ EISERTl
diszmíh-hepeskedésak áJttcd
Pesten, Dörottya-íiicza, 2. sz^ a „magyar kiráfy" eztaö száűodávaí szemközt

Kitünö Lefaucheux-revolverek.

Dohány vágó-gép.

Hoeeeu kísérletek ultin, WíawftÖ &gy
dohányvágót seerhesztetni, vtciy Wkéletesen vasból készült a melynél kme»Marak-rxm>W<m* simák ás Esettek 10fiöSJ20 ftig.
kedhetOKk,ho<iy minden igénynek megfelel. A dohányt eeen gép aegüségévél Z6- -Wignocv-zsebbali revolveiok simák 13 ft.
rötmódou hoeezúra, vagy magyarmódon koczkára vághatni. Darabja Í3ft 6Ű kr.
Sima jókiaaitaienyü »erot*ere* 7 mm. 17 fr, 9 mm. 18 ft, 12 mm. 20 ft.
Siinión ilyenek, minden egyes alkati^siük kovácsolt aczélból,minden egyes daKülseje floreat ini barna bronce-ból, belseje kőedényből j 2 rab pontosan belőve s czégúnkkel ellátja, 7 mm. 24 ft 50 kr. 9 mm. 26 ft,
12 mm. 27 ft 50 kr.
B oly előkészülettel ellátva, — hogy a dohány nedveoségi fokát tetszés szerint j 3 Finomabb kiáUitásuak, s»ép vésésekbe!, arany és ezüst berakattal, ébeafa, eleuabáljroeni lehet. D«u\ 3 ft SO kr.
fántosont agyakkal sat. 28 ft-tól 50 ftig.
a jelenleg oly annyira kedvelt keleti dohány!0- ás 12-UWetü rerolverek, kal5nb<Vaö kiállitásuak 40 fitol 60 ftig.
zó-palaczkok,
melyeknél
a füst viaen hatván
Zaebbeü pieitolyok egycs^vftek párja 2 fttól 10 ftig.
p
,
y
kétcsöraek 5 ft 60 krtól 15 ftig.
kere«*tttl, tökéletesen Iehütteíik, hosszú hajlékony szárral, kfasebbek agyajrpig
pával 2 ft 25 kr, taj (pipával cigarettnek is használhatók 3 ft 50 kr, nagyobbak
két-csövü
ó egy-csövu
ö
4 lt 60 kr, 5 ft 50 kr, 6ft60 kr, nagyok ea díszesek 9 ft.
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vadászfegyverek dús választékban.
Egyetemes készlet, holiandialakú tajtpipát, három wwar-ós egy ctgarett-saopóká*
tartalmast, diszes birtokban, darabja 5 ft 60 kr.
Ftobert-f&te szoba-pisztolyok és pttskák,
Dohányzó-szekrénykék, diszes fából a még gswlajpbban és sok-félékben fela tevésnél nem durranván, szintúgy a saobában mint a szabadban, igen kellé-1
szerelve, ajándékokhoz külíinOsen alkalmasak, 4 ft 80 kr, 7ft50 kr, 8 ft 75. mes mnlatöággjU párosult gj^akorlathíM a caéllövésben ig»n ajánlandók,
Cigarctte-kásziet, kissebb és nagyobb tajtszopókat, dohány- tartót, gytijtöszert,
kiasobb pisztolyok darabja 9 ft,
kanóczot és e&ivarpapirt tartalmazó kisszerű diszes tokban 4 ft 50 kr.
nagyobb pisztolyok darabja 13 ft. 50 kr.
Mobil-gyujtószer, egy eziTarszopókát, kanóczot és gyufákat tartalmazó kis asebPuskák madarakra is használhatók. 6 mm. 19 ft, 9 mm. 21 ft.
bcli tok 1 ft 60 kr.
Töltények száza 6 mm. golyóval 55 kr, 9 mm. golyóval 2 frt 85 kr, 6
söréttel 3 fi, 9 mm. söréttel 5 ft 50 kr.
Vaaból koszait czéltáblák, tölthető monsárral éskingró boh-dcBcia^dbjaSftSOkr.
igen ajánlvagyis ax úgynevezett „életmentők a mellényzsebhatók. — Kis tajt-cuibukot széjjel rakható megyfaszárt, két aaivarsijo^ái és doben", molyek megtáznadtatás esetében igen hathahánytartót tartalmazó tokban 4 ft.
tós, mindig magánál hordható vódfegyvert képeznek, öntött vasból 55 kr, aczél- I
Nagy tajt-caibukot, széjjel rakható megyfaeiárt, cigarett esopókát és dohányből 1 ft 50 kr, díszesebbek tártokban 1ft50 kr.
tartót tartalmazó tokban 6 ft 30 kr.
f^yX'áilí
^ óráig járó müvel s efeárható felkeltővel, mely I
Szintén ilyen siéjjelrakható fekete szárral 7 ft.
rundén kivánatos órában éles, csengő hangon |
Szintén ilyen, nagy faszárral, másodrendü pipával 2 ft 75 kr.
ébreszt, ügyes aiakjánál fogva pe<!ig útközben is használható. Darabja 6 ft 50.
Kis törökdohány-készlet, kupakos agyagcsibukot, szivar-szopókát,
TP«r"üT«*-i -f-Vx<~»6£l.2"f*vi r l S\\T (ancol patent), bármily vbedónynyel min- I
tevit, és dohánytartót tartalmazó kis bőrtokban 2 ft 20 kr.
den további előkészületek nélkül hasznai-1
tathatváji, egyszerü hasanálati módjuk s erős hatásoknál fogro meglepők. Kiseb
T>oliányzó sétabotok, T^f
70 kr,
bek 10 ft. S3 kr, nagyobbak 16 ft 50 kr.
3 ít 60 kr, 4 ft 50 kr, 5 ft 40 kr, 10 ftig
^^
^
"
kicsiny
közép
nagyok
10 ft 75 12 ft 50 13 ft 50
battist-béltóssel
készülre, minden egyes darab czégünkkel ellátva, a legnagyobb síéiben is hasz16 ft 60 18 ft 25 19 ft 50
Finom orleans-bénéssel
nálhatók .
16 ö 85 19 ft 60
Fehérek, igen elegánsak
1. szám, rövid kanóczczal ellátva, 85 kr.
Lovagló a kocaizó köpenyek ájjakkal és batist-bélléseel 15 ft, 19 ft.
2. sz. kanóczcsal és azivarmetsüővel 1 ft 25 kr.
n o1
tent sár
Z s e l > l > e l i p é n z t á r c a (? f p* )' «» -,
3. sz. hosszabb kanóczczal és szivarmetszővel 1 ft 50 kr.
4. szám. gyergyatskával 1 ft 50 kr.
használható 2 ft.• _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ lardan készülve, apró és
patent-borból készitve, raliba i A ^.^.^-^l T »c»ti*••%o«t-í»r'f-.íS sárga patentbőrbőJ, minden varrás nélk sárga
*
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Kirándulásokhoz igen alkalmasok, 25 darab 3 ft akasztható
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ollócs-!
•• -• tollvágo
késeket,
kát, körömtisztitót, fogvájót, füJkanálkát sat. tartalmazók,
szaruba
2 ft, 2 ft
60 kr, teknősbóka-hé)ba 2 ffc 50 kr, 3 ft 40 kr, 4 ft és
l 4kft50 kr, gyöngyházba
2
foglalva 2 ft 60 kr és 2 ft 50 kr.
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<3ra5K<laság*i l á m p á s o k

középszerűek 2 ft 65 kr, nagyok 3 ft 40 kr
u, 3kivonással,külseje chagrin-börbe j
és utra igen ajánlandó, j
darabja
j 7ft50 kr

A jelenleg oly olcsó postai vitelbér lehetségessé tevén, a kivánt tárgyakat gyorsan, csekély költség és utánvét mellett elküldlietni
igyekezetünk oda irányúi, levélbeli megbízásoknál, a belénk helyezett bizalmat, a rendelmények gyors és pontos eszközlése aitai
megérdemelni. Meg nem felelő tárgyak visszaküldhetők.

Revolverek.

FÜGGÖNYÖK,

4 ft. 50 kr., 6, — 8, — 10, — 20 forintig.

Türscli F.-nél
Pesten, váczi-utcza 19-dik szám.

A t. cz. vidékiek és utazók személy-biztositására ajánlhatom legjobb rendszer szerinti és jól kipróbált revolvereimet, melyekkel ogy percz alatt 6 orős és biztos lövés
tohető; ugyanannyi idő alatt podig ujra megtölthotök. íly revolverek az önvédelemre
minden eddig feltalált fegyverek közt legbiztosabbak.

1
1
1
1

Pest, május 16-án 1869.

Legnagyobb választékban nálam, következő árak mellett kaphatók u. m.
Revolver 6 lövéssol 7 millimetternyi
• •
"
ismét nagyobb 6 lövéssol 9 milhmettornyi
»
ismét még nagyobb 6 lövéssel 12 millimettornyi
•
kisebbszerü zsebrevolver (Faust-Revolver), mely zsebben kényolmosen hordható
Ezenkivül minden hozzátartozó tok és töltésekkel is szolgálhatunk.

Hímzések, fehérnemü, csipke.
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Titkos

betegségeket
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M T Sem tetszés esetében a fegyver 14 nap alatt kicseréltetik.

UnschuldEde,

fogyverkészitő és kereskedő Pest, váczi-utcza „a levélhez."

Vidékről! megrendelések a leggyorsabban utánvét mellett eszközöltetnek.

még makacs és üdült bajokat is ugy kórodában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkfll,
hogy a beteg hivatásában vagy életmódjában gátoltatnék, gyökeresen,
biztosan és gyorsan gyógyit

Meű. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-utcza 27. szám Medetz-házban, I-ső emelet, délelött 7—9-ig, délután 1—4 óráig.

I C Díjazott levelekre azonnal
válaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek is megkfildetnek.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Cnsztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).
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Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok e g y ü t t : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

_ 9F- Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer has&bzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatasnal csak 7 krba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9 . - Bélvee-dii külön
minden igtatás után 30 krajczár.

Szemere
liégi óhajtásunknak, s azt hiszszük, olvasóink régi várakozásának is teszünk eleget,
midőn legkedveltebb dalköltőink egyikének,
lapunk legszivesebben látott munkatársának,
a fogyhatlan kedélyü Szemere Miklósnak
arczképét mutatjuk be. De a kedélyes (és
tegyük hozzá: szeszélyes, — lehet-e költő a
nélkül is?) költő túlszerénysége állt eddig
utunkban, ki több rendbeli felkérésünkre
rá sem hallgatott, s ha most is, tudtán kivül
tett lépésünkért neheztelését találnók magunkra vonni, legyen annak bizonysága,
hogy még az ö kedvénél is előbbre tartjuk
olvasóink óhajtását.
Mint a Kölcseyek a hét vezér egyikétől, ündtól, — úgy
a Szemere nemzetség azok másikától, Hubától származtatja
magát, egyenes vonalban. Béla
király névtelen jegyzője maga
irja: „Hubának eszesfiaSzemere." E jellemvonás, ugy látszik, fentartotta magát nyolcz
századon át; bár a család, mint
történelmünk bizonyitja, az
észnek nem azon nemével volt
megáldva, melyet eszélyességnek neveznek, s mely a jó szerencsének és kedvező körülményeknek saját hasznára és önérdekeire kizsákmányolásában
áll tulajdonképen. Az egész
nyolczszáz év alatt egy Szemeréröl tudunk csak, ki az ország
zászlósai közt ült, mint tárnokmester Nagy Lajos korában.
Bertalan, korunkban, miniszter
volt ugyan, de miniszternek
lenni nálunk hazafi áldozat,
sőt önfeláldozás és nem a haszonlesés dolga; s ő kincsek
nélkül lőn bujdosóvá és keserü
kenyerét ette a száműzetésnek,
megtört lélekkel csak halni jöhetvén vissza honába.
Fejedelmi Huba utódai, mint
épen Bertalan irja „Atyám emlékezete" czimü szép dolgozatában, „ugy látszik, mindenkor azon nagy, nemzeti, szabad
elveknek valának bajnokai, melyek megbuktak, vagy mivel már későn, vagy mivel még
korán jöttek. Isteni végzettől kimért sorsuk
az lön a nemzet családai közt, a mi nemze-

Miklós.

tünké a világ népei között: küzdeni folyvást,
A névtelen jegyző jellemzése az eszes
de siker nélkül; veszélyben s áldozatban Szemeréröl más értelemben veendő hát, s
osztozni, de hirben, jutalomban nem, — el- valóban e nemzetség az ész nemesebb tehetvérzeni a feledett martyrok s nem ragyogni ségeivel tündökölt nemzedékről nemzedékre.
a szerencsésb hősök közt." Valószinü, mikép
Korunkban három jeles iró támadt belőle :
e szerencsétlen nemzetség, Kupa véres láza- Pál, Miklós, Bertalan; ez utóbbi még nevedásában, az ős vallás mellett, buzgó részt zetesebb mint politikus és államférfi, de neki
vön; később Csák Máté oldala mellett küzde is az irodalom volt első választott mezeje s
s bukásába sodortaték az ö birtokai nagy elökészitöje az államfér fiui pályára. Pál, mint
része is; a reformatiókor egy tagja sem ma- költő kevés, de szép Ízlésről tanuskodó müradt a római egyház kebelében, s e lépése vel tünt k i , mint aesthetikus Kölcseyvel
által a koronként megujult fölkelők feleke- együtt egypár nevezetes folyóiratával hatott
zetének sorsához köté örökösen a magáét. nyomósán, legtöbbet azonban társadalmi
uton tett, mint egy irodalmi
kör központja, késő öregségéig
alig levén iró, kit nem ő üdvözölt volna az irodalom küszöbén vagy vezetett volna be a
szent berekbe s bátorított és
buzdított volna első lépésein.
Mint gyujtó is rendkivüli érdemeket szerzett, s a Szemere-tár,
most a pesti protestáns főiskola
birtokában, bár — fájdalom —
elrejtve még, tömérdek kincset,
levelezéseket s egyéb irodalomtörténeti anyagot tartalmaz.
Miklós, a három között korra
középső, mint eleven lelkü, kifogyhatlan kedélyü és humorú
lyrai költő, évtizedek óta első
rangu költőink közé tartozik,
s bár müvei összegyűjtve máig
sincsenek, dalainak soka élénk
emlékében maradt a nagy közönségnek, mely méltán neheztel reá, hogy teljes gyüjteményt
még sem adott kezébe, mire
annyival nagyobb szükség volna, mert Szemere Miklós költői pályája az olvasó közönség
két vagy tán három nemzedéke
!•
idejére is esik, s a mostani fiatalabb olvasó régibb munkáiról már mitsem tud, pedig azok
SZEMERE MIKLÓS.
közt is épen annyi becses van r
mint az ujabbak között.
Szemere Miklós 1804-ben, junius 17-kén
Szóval, mig más nemzetségek saját fényök
s vagyonossá guk emelésére tudták a zivata- született Lasztóczon, Zemplénmegyében, hol
ros idők fordulatait kizsákmányolni — a most is lakik, az atyai házban, melynek —
Szemere nemzetség a haza, az eszmék és az régi magyar szokás szerint, mint kisjf "
elvek mellett saját magára mindig legke- fiu — örököse lön. Eleven ész, nyiltés tiszta kedély valának örökölt adol
vesebbet gondolt.
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a természetnek, melyek szelleme fövonásait I kilépve, saját életvidor lelkének benyomá- Majd öreg kant metszek, görbe agyarakkal,
Mint küzd az éhségtől ádáz farkasokkal;
tevék, melyeket mind e napig teljes mérték- sait adja, s ugyanazokat költi fel az olvasóS
most, leontott zergét sziklára terülve,
ben meg tudott őrizni. Irataiból a 65 év, ban is. Olvassa akárki azon költeményt, meS
egymásra vijjongó ölyveket körüle.
mely fölötte átsuhant, csak az életbölcseség lyet Vörösmarty „Rosz bor"-ára viszhangúl,
után vehetö észre, mely bennök oly erőtelje a hegyaljai jó bor-küldeménynyel irt,*)s mely De mindezekkel én lángolóbb ösztönnel
sen lengedez; de kedélyességök s ép humo- egészen Göthe némely rhapsodiáinak élénk Csatázom az erdők sürü vadonában,
ruk után fiatalnak képzelnek az irót, ki nyá- és gazdag szellemét lehelli, vagy olvassa a S az olejtett vadak marczona fojeit
jas pajkosságát s szikrázó elmésséget, a vadász- és erdei élet férfias örömeit s bájait Fnlamra függesztem kedvem nagy voltában ;
Lobogó tüzénél éji szenelőmnok,
képzelődés ezerszinü, mindig változó s min- festő énekeit, s önkénytelenül az ö kedvelt
Ingó nagy árnyaik midőn fölmerednek,
dig egyformán szép kaleidoskopjában tündö- körébe átvarázsolva s élveibe merülve fogja
S a rémitő fejek mozogni látszanak,
költeti szemeink elött. Neki örök ifjuságot képzelni magát. E nemü költeményei egyik
Ábrándos lelkemre gyönyört árasztanak.
rendeltek az istenek, s tán sejté ezt, hogy legszebbike s átalában irodalmunk egyik
nem sietjtt élni az ifjúsággal s költészete disze a K<>drte!éseim, melyet a Nagy-EnyediKöltészetem! te is bérezek virága vagy,
későn érő gyümölcsként készült, mintha Albumból, mint tán kevésbbé ismeretest ma Szirmaid mohos szirt tövében fosoltek,
mondaná: van még elég időm.
már, átveszünk mai számunkba. — Szemere Téged a vadon mély csendé, s lombja éjén
Áttörő nap piros sugári neveltek,
Kazinczy Ferencz, ki szintén Zemplénben pajkos, szeszélyes dalai egy nálunk azóta is
Forrásod szomjas vad körme fakasztotta,
lakott, korán figyelmessé lőn a hamar fejlődő kevéssé müvelt genre-t é3 pedig nagy szeVadmézed zsöngéjét aggott tölgy csorgatta,
A méhraj, lelkemet mely körülszárnyalja,
ifjúra, kinek családjával különben is belsö rencsével honosítottak meg. Kedélye és huOdvából kizúdult gondolatim raja.
Viszonyban állott, s ki olvasni, tanulni, az mora ezekben tetőz; majd egy elmés adomát
embereket és az életet megfigyelni szerette. ad még elmésebben elö; majd egy ferdeséget S ha midőn bánat ér, vidor czimborák közt
Kazinczy, az izlés embere, az izlést akarván tesz nevetségessé; majd barátaival enyeleg, Viharzom át az éjt, mig künn fergeteg dúl,
kifejteni az ifjúban is, olvasmányait irányozta átcsapva ilyenkor a komoly hangba is, s Köztük, mint a holt szén égő szenek között,
s figyelmét és kedveletét a külföld remek- fölemelkedve a képzelet magasb régióiba, Elsötétült kedvem ujonnan felpirúl.
Mit is buslakodjam! virít még a jelen:
írói felé forditá; Göthe felé különösen, kinek a kifejezés ritka erejével és a festő nyelvkeÉdes
bor, tűzes ló, mosolygó leányszem;
zelés
páratlan
szerencséjével.
íly
müveket
munkáiban a tartalom és alak a legtökéleMég
könnyen
haragszom,még könnyea békélek,
olvasva,
s
a
humor
erejétől
majd
vig,
majd
tesb öszhangban áll, azok annál fogva az
Gyülölt még a halál, édes még az élet.
komoly
hangulatba
ragadtatva,
az
ember
izlés képzésére a legalkalmasabbak. Szemere
belsö élete s fejlődése azonban csöndben s a oly szivesen leteszi a kritikusi szemüveget, s Édes még az élőt! virító berkei
világ szemeitől elrejtve folyt. Szó sem volt átadva magát egészen az élvezetnek, feledi Miatt könnyen tűröm szurdaló tövisét.
mint iró fellépjen. Bár a az alkotás szabálytalanságait s a kiilforma Hisz a vadász ugyis megszokta, hogy olykor
meg róla, hö
Tövisek szakgassák vésznek tárt kebelét!
közélet és irodalom sok jelesével személyes j olykori hiányait.
S én nem is óhajtok mindig boldog lenni,
ismeretségben s barátságban állott, az ezekAz irodalmon kivül is ugyanaz az ember
Edesb: tövis után rózsákon pihenni,
kel való súrlódás sem bírhatta öt a nyílva- Szemére. Jó férj és apa, s szintoly jó barát,
S miket én szakgatok, miket én kedvelek,
nosság elé lépésre. Közeli ismeretségben állt j a család körében s a társadalomban egyiránt
Vadrózsák, a melyek mindenütt teremnek.
Kölcsey vei és Vitkovich-esal, rokonságban j vidám, éltető szellem. Háza látogatott, szüSzemere Miklós.
Fáy Andrással, s kétszeresen is Szemere Pál- j retei népesek és vígak, távoli barátok, irók,
lal, kinek elsö neje, a Képlaki Vilma név gyakran fölkeresték s ott feledhetetlen naalatt ismert kedves iróné (kiről Kölcseynek pokat, estéket töltöttek a lobogó pásztortüz
A nyomoruság pitvarában.
melegen irott emlékezése „Vilma" szól), va- s hamvadozó parázs szemléletébe, a vidám
„Egy levita emlékiratai"-ból.
lódi nevén Szemere Krisztina, testvére volt tréfák, majd komoly beszélgetések, irodalmi
(Folytatás.)
s közügyi viták folytatásába merülve. SzeSzemére Miklósnak.
Kazinczy Gábor, bár sokkal ifjabb nála, mere a vidéken is Központja volt a szabadabb
Másnap későn estve értünk be Bánfára.
volt föllépésére késöbb a legnagyobb hatás- eszmék, az irodalom szeretete és pártolása, A városból már nem sokat láttunk, mert
sal. E tüzlelkü fiatal, ki nagybátyja Kazin- a haladási kérdések kedvelőinek. Ö élénk, nem volt holdvilág s a csillagokat is eltaczy Ferencz lelkesedését teljes mértékben i tevékeny szellemével mozgatott mindent, s karták a sötét felhők. Kifárasztott, eltört
örökölte, valamint előszeretetét a szép for- bár hivatalokat a megyén sem viselt, vagy bennünket a két napi ut egy nem igen kémák és az irói mügond iránt, — nem hagyott épen azért, mert igy függetlenségét minden nyelmes paraszt-szekerén, melynél kényelbékét Szemeidének s föllépésre sürgette a irányban megtartotta, befolyása mindig tete- mesebbhez, az igaz, hogy nem voltunk szokkitünö képzettségü, finom izlésü s aestheti- mes volt és maradt. Társadalmi téren, ki- va. En már álmos is voltam és apám is vákai készültségű férfiut, ki addig csak egyes j vált az irodalom érdekében, igen sokat tett. gyódott lenyugodni. Keresztanyámékhoz hajalkalmakra, vagy társadalmi s környékbeli | Mint az akadémia és a Kisfaludy-Társaság tottunk tehát s zörgettünk, hogy nyissák ki
eseményekre készitett, többnyire humoros ! tagja, elismert tekintély volt az irodalmi a kaput.
költeményeit engedte, természet szerint kéz- I ügyekben s szava határozó,
Nagy sokára csoszogó lépéseket hallotiratban, köröztetni a barátok s ismerősök !
Most 65 éves. De szelleme még semmit tunk és egy éles, sipitó hang kérdezte tőkezén. Azokban is csillogott a széliem, szik- ; sem vesztett rugékonyságábóls hanyatlásnak lünk, hogy kik vagyunk és mit akarunk?
rázott az élez s Szemere a környékben s me- ' legkisebb jele, sem nyoma rajta. A tüz még
— Nem rosz járatban jövünk, — mondá
gyében jó poétának tartatott, mielött neve a ' egész vidámsággal lobog, s tudjuk, ha majd apám, csak nyissa ki a kaput kigyelmed.
legkisebb dal alatt is nyomtatva lett volna. lángja lelohad is, parazsa még soká fog iz— De hát kicsodák-micsodák mégis?
Egyénisége a legkedvesebbek közé tartozott; zani és melegíteni.
— á —r—
Ilyen késő éjszakának idején csak nem nyij('» kedvü vidám czimbora, igaz barát, nemes
tunk kaput mindenféle embernek.
kedélyü ember, elméssége által a társaságok
— Hát Bálint János, tanitó Újtelekről,
központja, kiíbgyhatlan adomázó és élezelő —
Kedvteléseim.
a tekintetes ur és asszonyság komája. Itthon
meg annyi jogcziin, hogy ismerjék, szeressék.
vannak-e ? Elhoztam megmutatni nekik a
(1846.)
Műfordításokkal lépett föl, Göthe dalaikeresztfiukat.
ból s románczaiból. Oly föladat, mely a leg- Az én kedvtelésim . . . egyszerü örömek,
A kapu elkezdett zörögni, az asszony
gyakorlottabb versirót is kemény próbára Elzárt magányomnak mezei virági.
benn morogni; mignem az előbbi nagy csiteszi. Nem kevéssé lepte meg azért a müértő Az élőt . . . gyümölcsfa; mit nyúljak magasra!
korgás-nyikorgás után kinyilt és mi behajolvasókat a könnyüség s izlés, mely e fordí- Földig lehajolnak hozzám termő ági.
tattunk.
Egy alacsony, sovány asszonyka
En is barangoltam szerte e világon:
tásokon akkor, a harminczas években, elömfogadott
bennünket,
jelentvén, hogy a tekinFénylő csarnokokban, tongeren, síkságon.
lött. A költő is harminczas volt már, de datetes urék még fönn vannak. Csak menjünk
A bolygó vándorból végre remeto lett,
laiból, melyekkel elsö föllépéseit gyorsan
Magas bérezek között, csorgó patak mellett. utána. Hátrafelé azonban folytonosan gyakövette, oly fiatal, hajlékony, élénk, szeszénakodó pillantásokat vetett, mintha nem bízlyes és pezsgő szellem szólott, minőt az elsö, Felkapom vésőmet, s fúrom és faragom
nék egészen bennünk s attól félne, hogy ezimkürtőimre vadászképek sorát:
boldog ifjuság aranyévein túl csak a válasz- Hangos
boráink
a kocsi kasában vannak elbújva. A
Habzó szájjal s vadon repülő fülekkel
tottak szoktak megőrizni. A természet élénk Mint űzik ebeim a bérezek szarvasát;
tornáczon
visszafordult és azt kérdezte :
me n
» gyelése, a részletek tarkaságában az
— Tovább mennek még ma?
öszhang föltalálása, a festés színgazdagsága,
*) Vörösmartynak a bortermő vidékeken lakó tisztelői
— Ugyan már hogyan mennénk és hová?
a szellem, mely a külsö vonások alatt nyilat- olvasván „Rosz bor'' czimü költeményét elhatározták, hogy — szólt hátunk mögül Gyuri, kire a sovány
legjobb borukból küldenek neki. Először az aradmegyei
kozik, az életelevenség, mely a holt anyagot szőlőbirtokosok küldöttek Sárossy Gyula alkalmi költemé- asszonyka folyvást gyanakodva és mérgesen
mozgatja, s azt teszi, hogy fü, fa, lomb éljen nye kiséretében. Egerből Joó János küldött három akót, tekintgetett.
mely küldeményhez Tarkanyi Béla irt kisérö költeményt;
és nevessen: mind ez különös bájt s eleven- Tokajból
Szemere Miklós a költeményt is maga irta; a som— Miért ne? — mondá. — Nyáron éjjel
séget kölcsönöz Szemére természet-költésze- lai bort Zádor György (Stettner) barátja küldötte, az szokott az ember járni. Különben nincs is
érmellókit a Tisza-fiuktól kapta, nevelőjük Szőnyi Pál uttének, mely a csupa leirások szük köréből ján.
— (Gyulai Pál Vörösmarty munkáihoz irt jegyzeteiből ) még valami nagyon késő.
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Benyitottunk egy régi módi szobába, A nem tudott beletörődni sorsába. Nem volt |
mit csak láttunk, minden régi módi volt. A gyermeke, a ki megbarátkoztatta volna ezzel,
hosszu, festett asztal, a magashátu székek, a kereszt-apám csontos képével, apró szemeivel
kartalan, alacsony börkanapé és a két ember, és csoszogó lépéseivel. Egész szeretettel czia kik benn voltak. Mintha az egész szobát, rógatta most is arezomat, a minek én igenugy a mint van, lakóstul, mindenestől itt igen örültem; de mindjárt elszomorodtam,
felejtették volna azok, a kik vagy száz esz- mert édes anyám jutott eszembe.
Éjfél volt, mikor lefeküdtünk s másnap
tendeje éltek. Kereszt-apám, — egy csontos
arczu, apró szemü, rövidre nyirt haju ember reggel kereszt-apám rekedtes hangja ébresz— térden jóval alul érő sötétzöld kabátjában tett föl. Akutnál nagyban pörölt az alacsony,
a mécs mellett ült és pörös irományokat sovány asszonykára, ki azonban szintén nem
forgatott. Kereszt-anyám meglehetősen telt, maradt adósa és nagyban visszafelelgetett
de az egykori szépség nyomait most is magán neki.
viselő arczával egy sarokban üldögélt, szuEngem kézen fogott édes apám és vitt a
nyókált, mig az ölében egy villogó szemü, kollégyiomba Sohase láttam annyi házat
nagy, szürke kandúr kedélyesen dorombolt. egy rakáson, ilyen magas templomot és
— Ki az, mi az? — kiáltott ránk gyönge, ekkora iskolát. Iszen itt ember ember hátán
rekedtes hangon kereszt-apám és kezébe véve, kell hogy álljon, különben miért volna kétfelénk tartotta a mécset. Maguk azok, ko- három ablaka egymás fölött! Aztán ez a sok
mám-uram? Igazán maguk? No üljenek le, lármázó, ugráló, kiabáló, ordítozó, visitó
'üljenek le. Böske, asszony ne aludj. No verd gyerek körülöttünk. Ezeket fenekelné ám
még csak föl édes apám istenigazában, ha az
ki az álmot a szemedből.
Kereszt-anyám nagy nehezen megtette, a ö keze alá járnának! Alig győztem magammi mondva volt neki. Tudniillik kiverte az hoz térni bámultomból a sok uj dolog fölött,
álmot a szeméből és megigazította félrecsú- melylyel minden lépten-nyomon találkozszott fejkötöjét. Rögtön ráismert édes apámra, tunk.
Végre megálltunk egy faragott, festetlen
leültetett bennünket és szivesen kérdezősköajtó
előtt, melyen apám hangosan koezogadött az otthonlevök felől.
— Megvannak, megvannak, — beszélt a tott és bementünk. Ott találtunk az asztal
prókátor. — Csak megvannak azok is» Hát mellett irva egy hosszu, fekete tógás, kis,
hogy ne lennének meg? De komám-uraimék kerek sapkás urat, ki egészen csupasz, kerek
arczával, kis fényes szemeivel és szelid vonámi járatban jöttek ?
Mig apám elmondta, hogy utunk czélja saival olyan volt mintegy asszony. Ez volt a
micsoda, én álmosan dörzsölgettem szemei- hires tudós nagy tiszteletű Áron József ur,
met, a szürke kandúr pedig mérgesen nyi- a bánfai kollégyiom alapitója és ez időtájt
vákolt és éles körmével repegette az uj direktora.
Édes apám megint alázatosan hajtogatta
nadrágom alját.
magát
előtte és sokat beszélt deákul. A nagy— Biz az szép, biz az szép, — mondá
tiszteletü
ur folytonosan integetett fejével, a
kereszt-apám.— Hát iskolába jöttél fiam?
mint
ez
szokása
volt. Hallottam, hogy a mél— Igenis oda jött. Szolgalatjára tekintetóságos
ur
neve
is előfordult a beszédben,
tes komám uram, — felelt helyettem apám.
mire
a
direktor
ur
nagyot bólintott és majd— No biz az szép. Deákos embert akar
nem
lekapta
fejéről
a kis, kerek sipkát.
nevelni belőle ?
— Az lenne a szándékom, ha odafönn
Miután egy kutyabörös nagy könyvbe
máskép nem végezték.
beirta, hogy mi a nevem, ki az apám, hol
— Szép, szép. Hát vacsoráltak-e már? születtem s több efféléket, melyekre nézve
Ugy-e vacsoráltak ? Hogyan tartották volna mind én adtam neki — bár elég bátortalan
ki ilyen későig. Tán a gubacsi csárdában?
hangon —- fölvilágositást, uj hajlongások
— Nem biz ott, tekintetes komám uram. között mentünk ki a szobából. Fölkerestük
Hanem csak abból falatoztunk a szekerün- még a szeniort, egy alacsony, hányaveti, kakön, a mit hazulról hoztunk. Csak egy kis rika lábú theologust, kinél már föl volt irva,
nyugvó helyért könyörögnénk.
hogy a konviktuson lesz ellátásom s a ki
Kereszt-apám szemlátomást megköny- utasított bennünket, hogy a „vörös ökör"
nyebbült.
nevü szobában van még hely számomra.
— No jó, jó. Lesz minden. Az a legoko- Azután egymásra rakta karika lábait, fölnésabb gazdálkodás. A mi nélkül meglehet az zett a pókhálós tetőzetre és büszkén bocsáember, ne vegye meg soha. Hát te nem lehet- tott el nem igen gondolva rá, hogy valamitél volna meg Böske asszony, búbos, komé- kor belőle épen olyan apa lehet, aki szintigy
diás fejkötöd nélkül, mi? Valóságos maskara fogja egy karika lábú utódához vinni a fiát,
vagy benne. Hanem most komám-uraimék- mint az én szegény öregem engemet.
nak ágyat hamar. Az uj párnákat nem szükKis batyumat elhoztuk a „vörös ökör"-be
séges lehozatnod. Minek? Ugy-e komám- kereszt-apáméktól, körülnéztünk egy keveset
uram, nem szükséges?
| a városban, azután édes apám haza indult.
A régi módi óra tizenegyet kakukkolt.
Hányszor öleltem, hányszor csókoltam meg,
— Tizenegy? Valósággal tizenegy. Az bizony nem tudom; de nagyon sokszor.
ám, csakugyan. Későn van, beszélt a csontos Gyuri is dörzsölte a szemeit és sebesen elképü prókátor és sebesen járkált a szobában, hajtott. Én keservesen kezdtem sirni. Kemialatt hosszu kabátjának két sötétzöld reszt-anyám, hogy megvigasztaljon, három
szárnya csakugy röpködött utána. En aludni szép körtét hozott; de az ura,ki észrevette a
megyek, mert reggel jókor szoktam kelni. dolgot, kettőt visszavett belőle.
Csak maguk is nyugodjanak aztán le, komám-- Még elrontaná a gyomrát és megáruraimék. Jó éjszakát, jó éjszakát!
tana neki.
Ezzel fogta az irományait és ott hagyott
Körtémet harapdálva neki indultam a
bennünket. A másik szobából sokáig hallot- í városnak és kódorogtam egész nap. Noha
tuk csoszogó, sebes lépéseit. Mi még egy kis életemben nem láttam nagyobb helyet Újideig fönn voltunk és beszélgettünk kereszt- teleknél, nem nagyon bámultam meg a csianyámmal. Igazán nagyon jó asszony volt ö nos, sárga házakat, melyek között emeletes
és különösen szeretett bennünket. Nevünk- is akadt s a magas, tágas boltokat, melyeknapjára mindig küldött valamit; ruhát vagy nek ajtajára egy-egy darab bör vagy kék
ennivalót és a levélben, melyet édes anyám- posztó volt szögezve. Kerestem az utat, menak irt, kinek távolról rokona volt, keserve- lyen a szekér apámat haza vitte. Ismeretlen
sen panaszkodott. Fiatal korában és akarata voltam; nem találtam rá. Végre is egy jó
ellenére adták férjhez és annyi esztendő óta szivü, vén kofa mutatta meg. Itt járkáltam

azután könybe lábadt szemekkel nézve a
kerékvágást, mig be nem esteledett. Akkor
mentem haza a kollégyiomba.
— Jól kezdjük, fráter — fogadott egy
vörös haju vén diák, kiről szobánk nevét
nyerte. Mindjárt elsö nap sötéttel jönni haza! Lám, lám. Hát majd késöbb ?
Szabadkoztam neki, hogy ezután világossal fogok mindig hazajönni; de ö nem is
hallgatott rám, hanem összeránczolta homlokát és elkezdett gondolkodni. Majd fenn
hangon beszélt magához és egy pislogó, ijedős, kis gyerek odasugott nekem csodálkozva :
— Deákul gondolkodik.
Harmadik társam, — egy parádés, pisze
orru, uri gyerek, kinek ruháit nekem kellett
tisztogatnom, — jóizü horkolással kisérte a
deák gondolatokat. Mécsesünk a nagy asztalon szomoruan pislogott, mintha ö is alig
várná a dárdást, hogy elnyugodhassék. Mi
is alig vártuk. Nehéz volt a fejünk, szerettünk volna lefeküdni; de megmondták, hogy
addig nem szabad, mig a dárdás meg nem
néz bennünket. A serczegő mécs lángja tánczoló árnyakat festett a pókhálós szögletü
falakra s a pislogó kis fiu minduntalan ijedten kiáltotta el magát, mire a horkoló uri
gyerek egyet morgott, egyet rúgott, egyet
fordult és tovább aludt. A vén diák folyvást
gondolkodott deákul. Végre a toronyóra kilenczet ütött, nyilt az ajtó s a folyosón láttuk világitani az idomtalan, nagy lámpást.
Egy bozontos fej tekintett be kamránkba,
egyet bólintott és ránk csukta az ajtót. Az
uri gyereknek szerencséje volt, hogy ijedős
társunk épen akkor ébresztette föl, mert a
bozontos fej: a dárdás feje volt. Különben
az úri gyerekeknek talán nincs is mit félniök
a dárdásoktól. (vége kovetk.) Beöthy Zsolt.

Adalék a Martinovics-porhoz.
VI.*)
Kazinczy Ferencz jegyzete 1807-ből.
A sárospataki ref. fötanoda gazdag könyv
tárában Kazinczy Ferencznek számos — még
életében önmaga által beadott — kézirata
van. Oda tette le többek között Gessner
müvei fordítását is, melyet még budai fogságában magyarított; e kézirat végére érdekes jegyzetet függesztett, melyet ugy tekinthetünk, mint a lapunkban közölt fogsági
naplónak kiegészitő részletét.
A kézirat czime ez: „Gessner Salamonnak minden Írásai. Forditotta Kazinci Ferenc.**) 1 kötés. Budán,augusztus 14. 1795.
fogságomnak 243. napján. Folio, 380. lap."
A végén levö jegyzet im ez:
„Budán, szeptember 13. 1795.
Széphalom, január 16.1807. Két ezer háromszáz nyolcvanhét napig tartott fogságom alatt, 14.
december 1794. olta 1801-nek 28. júniusáig nem
volt soha szabad Írószerszámot tartanunk. Egyedül Budán nézték el azt, hogy Ínségünknek ezt az
enyhülést adjuk, midőn hét rabtarsamk fejek
vétele után azok, a kiktől függtünk, az emberiség
mozdulásait kezdették érzeni, mar akkor tudtuk,
ho<*y a külföldre visznek bennünket. En tehát
azon könnyebben tölthetett időt jún. l l . olta 27.
szeptemberig ezen munkára fordítottam, s hogy
ki ne kopjak az időből, három órakor reggel mindég fenn voltam és dolgoztam. A gondviselés
meo-koronázta szenvedéseinket, s nékem azt a szerencsét is engedte, hogy ezt magam bocsáthassam
ki. Szenvedésim emlékozetére a kézirást az engemet is nevelt sárospataki iskola becsosb kincsei
közzé teszem le. Maradjon ott s azokban, a kik
azt látni fogják, ébresztgesso vagy növelje a haza
szent szeretetét s a gondviselésbe való szent hitet."
*) I—V. lásd a „V. U." idei 13. és 14-ik számában.
**) Kazinczy Ferencz még ekkor a cz-t z nélkül irta s
csak késöbb kezdte használni a cz-t.
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— Genrekép. —

Noa úgy !
Ennek a nos úgy-nak nagy jelentősége van a
katona-életben. Mikor egymásután elnyúlt a nagy
mindenségben négy—öt kutyaesztendő, hat krajczáros napi lénunggal, tömérdek fél font hússal,
ogész font komiszkenyérrel, még több babczuspájszezal, de legeslegtöbb koplalással fűszerezve. — S
bekövetkezett erre ugyanannyi rosolva, vagyis
olyan állapot, mikor az embor künn is van, benn
is van, tulajdonképen azonban sehol sincs. — Mikor olyan az ember, mint a nagy világba kitaszított élő ablakfa — kiszúrják a glédából, beszednek tőle fényes panganétot, kopott bornyút, új
bakancsot, a nyakába kerítenek egy ütött-kopott,
kiszolgált és a más világba áttransportirozott bakavállról lemaradt szürke köpönyegf'élét; aGeneralcommandó valamelyik ókuláriomos hátramozditója belenyom az ember markába egy darab
kutyabőrforma megstemplizett papirost s jóakarata
ráadásul hozzámondja, hogy: agyé!

misz-konyér húzza, vonja, mint mázsás kő a toronyórát— sok remény születik, ugyanannyi meghal alatta és mégis eljő a hosszú tiz esztendő vége,
s azt mondják a szegény obsitosnak:
Föl is út, alá is út!
Bedugják egy poros vaggon üregébe, a gőzcsikó megindul, prüszkÖl és elhozza a szegény
utast az áldott haza földjének határszéléig, sokszor tovább is valamicskével, azontúl sogitse meg
a szegény obsitost a fütykös, meg aztán a jó emberek könyörülő szive.
Falvak tünnek fől, falvak merülnek alá a
láthatár szélén, — vidáman füstölő kémények
mellett tollázkodik a gólya 8 olröpül előre mutatni az utat, rengeteg erdőt róna vált föl, koromsötét éjot derült nap, jobbról-balról elmaradnak
puszták, városok, bakancstalp kopik, nadrág szakad, mezitlen lábujj vérzik, fogy a testi erő, csak
egy növekszik az elmar.idó távolsággal: a szülőföld viszontlátásának édös reménye.
Otthon a falucska végéről már akkor órahosszant fürdik az út porában két véresre sirt
szem, néz-néz, lesi, várja a szegény fiut töpörtős

Hosszú volt a tiz év, de e pillanatban álomnak tünik föl mégis a szegény obsitos előtt. —
Tükre persze nincs, s nem láthatja saját arczán az
idő megviselt nyomát. — Letelepszik a kút mellé,
nagyot iszik űdo habjaiból s jó étvágygyal elfogyasztja tarisznyájának utolsó sovány falatját.
Nincs már messze a falu, — gondolja — különben
is jó az isten, s nem hagyja éhen elveszni a becsületes kiszolgált katonát. Aztán egyet gondol, előkeriti az elrongyolt bakancsot: jóravaló legény
nem mogy be mezitláb a faluba, mikor még van
lábbelije, — gondolja magában.
— Tán biz a poczakok ették meg annak a
csizmának a szárát — veti oda csakúgy félvállról
a hetyke csikós.
— Lehetett volna biz ennek szára is, sőt több
mint bizonyos, volt is — felel egykedvűség az obsitos — de nagy éhség járt Polyákországban a
megette a többi.
— Ühüm! — dünnyögi tovább fokosára támaszkodva s a jó magyar dohányt egész appetitussal pöfékelve a csikóslegény.
Nagy hosszú idő mulva megint elülről kez-

korolni: épen ugy Japánban is van az orvosoknak
egyogész kategóriája, mely kizárólagosan csak az
emlitettük tisztességes foglalkozásoknak szenteli
egész életét. Do hagyjuk mi o jámbor emberbarátokat jóltevő üzletök mellett s forduljunk a tisztelt orvosi fakultás magasabb állásu egyéniségeihez.
Japánban s különösen Yedóban az orvosok száma felette nagy.
Azok, a kik a Taikun
udvaránál vannak boosztva és fizetve, a hattamoto-k osztályába tartoznak, két kardot hordanak, fej öket borotválják s többé-kevésbbé
kitünő állást foglalnak
el, mely szerint öket
két külön foglalkozású
kategóriába lehet osztani. Az első, természetesen szűkebbre szabott
osztály, azokat foglalja
magában, kik a palotán
kivül teljességgel nem
működhetnek. A tiszteletdíj, melyet az udvartól (hol természetbon,
hol pénzben) kapnak,
fölmegy évenként ugy
15—20 ezer frankra.
A második osztálybeli
orvosok ugynevezett
egészségügyi tisztek, s
háboru idején a hadsereget kisérik. Zsoldjuk
legfeljebb 10,000 frankra megy, s mikor nincsenek szolgálatban, alkalomszerülog rokonaik családjánál is praktizálhatnak.
Egyiket ugy mint a másikat a Taikun vagy
kormánya nevezi ki.

fővárosa) vagy a yedoi egyotemen tanult; de olyanok is vannak, a kik oly családból származnak,
melynél az orvosi állás apáról fiura száll s ezek
aztán egyátalában nem tanulnak sehol semmit,
csak a szülői háznál.

hajfúrtöket hordanak, melyek hátul koraiakban
omlanak vállaikra, s mások ismét hosszu szakált
viselnek stb. Az igaz, hogy polgári származásuk
nem engedi meg nekik a két kard hurczolását
terjedelmes hasuk balfelőli szomszédságában, de
ők mégis ki tudják játszani ezt az aristokratikus tilalmat. Ugyanis
fogják magokat és terjedelmes öltözőtök végtelen redőjébon egy kis
csino3 kardot akasztanak övükre. Ez a kard
oly piczike, hogy talán
még akkor sem igen
tünnek fel, ha ugy el
nem volna rejtve — de
mindegy,azért az mégis
ott van! Ezonkivül a
nagytiszteletü fakultás
nevezetesebb és előkelőbb tagjai közül egy
som mutatná magát
nyilvánosan anélkül,
hogy egy koske'i(szo\ga.)

Japáni orvos.

A japáni gyakorló orvosokat szigoru öltözetökről, kimért, rendszeres lépteikről s egy és más
meglepő és feltünő sajátságaikról lehet megismerni,
mely utóbbiak — a mint látszik — o komoly uri-

ne kisérné, ki gyógyszereit és eszközeit hordja
utána.
Ilyen módon aztán
még a harmadik osztály orvosai is ki tudják
vivni magoknak a közbecsülést s a föltétion,
sérthetetlen tiszteletet.
Hiuságuk sokszor anynyira viszi öket, hogy
mikor aristokratikus
családhoz hivják el, azzal is megológesznek,ha
itzibu-k (japáni pénznem) helyett hizelgéssel
és elismeréssel fizotnek nekik. Pedig tudva levő
dolog, hogy némelyiknek annyija sincs, a miből
családját fenntarthassa. — Mert a japáni polgárcsaládok élete általában olyan, hogy az esztendő

A kut mellett. — (Frigyes vázlata után.)

Föl is az út, alá is az út, — tessék már most
választani. Ilyen egyszerü az obsitos története.
Ennyi és nem több — a ki nem hiszi tessék
megpróbálni. Az az auditor, a kinek hivatalos kötelessége kiszolgáltatni ez obsitos útlevelét —
olyan átkozott hidegvérrel teljesiti e munkáját.
Szegény ember örömévol, búbánatával mit törődik, mit is törődnék?
Alig mult húsz esztendős, rózsa nyilt az arczán, piczi piros bogár bajusz kezdett kaczérkodni
Sárika engedékeny szivével; belopott oda egy
örökké tartó édes bús vágyat, melyből, mikor legurult a fekete golyó — mázsás kő lett a szegény
leány szivén — utóbb lerázta, elfeledte, eltemette.
Ki merne épiteni a Sléziában bakterkodó katonára,
ki ha tiz esztondő előtt lát haza, okvetlenül sántán, bénán, vagy legalább is szivtelenül érkezik meg.
Ez már katonasors, szegény emberek átka,
szerelmes leányok boldogtalansága.
És mégis eljő a tiz hosszu esztondő — lassúmászó csiga kapaszkodik minden porezikájába,
kurta vas, kommandószó, idogen rosz levegő, ko-

friss gombóczczal, superlátos puha ágygyal, hadd
lakjék jól a szegény, igazságtalanul elzavart fiú,
hadd pihenjem meg hosszu vándorlása után.
Ha látná, tudná mindezt az auditor, egy
könycseppje maradna második pecsétnek azontul
mindig az obsiton.
Hiába, hosszú az út nagyon, s tömérdek az
akadály, molylyel a szegény utasnak mög kell
odáig küzdenie.
Lomtárból szedték' elő s adták lábára a bakancsot, rosz volt már akkor is, oldalán, talpán
kényolmos átjárást talál az uti kavics, és az Utszéli tüske. Ám ki törődik ily csekélységekkel,
midőn már itt van a hegytelon róna ringó kalászaival, délibábos csalfényével, ezer apró bájaival,
miknek mílliószoros érdeket kölcsönöz a viszontlátás. Pacsirta röppen a tiszta légbo, fürj pitypalattyol a gazdag kalászok közt, rekettye és fűzfaszogélyei közt hömpölyög a szőke Tisza, barátságosan kolompol a bégető juhnyáj — időközben
folcseperedett kanászbojtár tereli a röfögő disznócsordát s a legelő sötétzöld buczkai fölött toporzékol a szilaj ménes. . . .

dik a discursust s megfordítják hátulról előre —
mig aztán nagy keservesen fölismeri egymást a
két régi czimbora, kenyeres pajtás és két ki a legény a csárdában, s lesz végig hosszig tartó ölelkozés, tenyérropogtatás.
— Na pajtás, neked ugyan a hátadra rótta a
tiz osztondőt az a fránya nímet.
— De ígérhetett volna is ám tiz aranyat napjával a második capitulátióból!
Messziről füstöl a kémény, lobog a kék keszkenő s ilyenkor oz is beválik — vigasztalódásnak.
H.L.

Képek Japánból.

v.

Utczai bohóczok Yedóban.

Az orvosok Japánban.
Valamint Európa némely vidékein van a műkedvelőknek egy bizonyos osztálya, mely a becsületes borbély művészet mollett a fogak kihúzásának, vérszipók felrakásának és erek megerosztésénok
nemes és omberszorető mesterségét is szoreti gya-

Az orvosi testület azon tagjai, kik som hivatalnokok, sem tisztek, azaz hogy a tulajdonképeni
gyakorló vagy is harmadosztályu orvosok, a polgárság mindenféle rétegéből korülnek ki. Nagyobb
részök nehány évig a kioto-i (Kiotó Japán régi

emberok privát szeszélyei és kedve szerint változnak. Lehet látni olyakat, kiknek feje ugy le van
borotválva, mint egy bonz-é (Buddha-pap) vagy
udvari orvosé szokott lenni, jóllehet hogy csak a
harmadik osztályba tartoznak. Mogint mások lengő

végo felé, mikor becsületesen hozzá láttak a nélkülözhetetlen költekezésekhez, már mint például
a miket a család élelmezése (megjegyzendő, hogy
a japániak mind nagy étüek és nyalánkok), az
évenkénti nagy ünnepek, szinház, fürdők, papok,
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fogva IL Józsefig folytonosan e mesterséget üzte.
EberlLukács ilynemü szolgálataiért nemesi rangra
emeltetett, s egy tartomány postaigazgatója lett.
XIV. Lajosnak ezen, oly sok tekintetben veszedelmes példája a levelek kezelését illetőleg —
Németországra is elhatott. A franczia uralkodó,
kit Maintenon asszony nagyon kordában tartott,
vénségére legalább idegen szerelmeskedésekkel
akarta magát mulatni. Rondőrsége folytonosan
tudósítá őt az intrigákról, melyek épen folyamatban voltak, s titkait a postán feltört levelekből
merité. — Ez eljárás utoljára rendszerosittetett,
mi csakhamar Németországban is utánzásra talált.
Minden fővárosban, s minden fontosabb közlekedési ponton „hvélpáholyok" állíttattak föl. Ez volt
kezdetben a fekete kabinetek neve. Legjelentékenyebbek voltak köztök a regensburgi, augsburgi,
nürnbergi, eisenachi, brémai, hamburgi és malnzi.
Galant titkokkal nem sokat törődtek ezen „levéltörő intézetek"; nekik csak az államtitkokkal volt
dolguk, a diplomaták s egyéb titkos politikai
VI.
ügynökök levelezéseivel, mely utóbbiaknak megEnekesek és bohúczok Yedóban.
tudása volt a levélpáholyok főfeladata.
Yedó hihetőleg egyetlen város az egész viláBécsben a császári palota egyik szárnya, az
gon, hol az európaiak magokat a divat zsarnoksága
u. n. Stallburg volt a fekete kabinet számára bealól kiszabadíthatják. Lehetetlen e részben ellent
rendezve.
állani egy egész roppant népesség ragadós példáMindennap esti 7 órakor záratott be a postajának. Mert a japániak s különösen a főváros
hivatal, s a kocsik távoztak, látszólag rendeltetélakói, kivéve mikor az udvarnál vannak vagy
sük helye felé ; tulajdonképen pedig a Stallburg
valami nagy ünnopet ülnek meg, az öltözködés
udvarába hajtottak, melynek kapuja rögtön bezátekintetében semmiféle más szabályt nem ismerrult utánuk. Itt bontatott föl a levélzsákmány; a
nek, mint azt, hogy ki-ki ugy öltözzék, a hogy
lovelek sortiroztattak, s mindazok félretétottek,
épen legczélszorübbnek és legkényelmesebbnek
melyeknek tartalmával meg akartak ismerkedni.
találja, s akkor és ugy vetkezzék le, a mikor és a
Ide tartoztak mindazon levelek, melyek követekhogy kedve tartja — természetesen szomszédjának
hez, bankárokhoz, s egyéb befolyásos egyénekhez
is a legfeltétlenebb szabadságot engedvén e tokinvoltak intézve, vagy ilyenektől küldettek. Az
tétben.
utóbbi könnyen kitudható volt, minthogy minden„A mi csapatunkat is" — irja egy helytt a
kinek kézírását ismerték, ki csak egy ily minősémár többször emlitett svájczi utazó, Humbert, —
gü egyén házában lakott. A külföldre szóló levemoly sajátságos öltözeténél s tarka vegyületénél
lekre mindig különös figyelmet forditottak. — A
fogva bármely európai városban közbámulat tárfekete kabinet egyszersmind műhely és vegyészi
gya lett volna, ugy szólva föl sem vették aTaikun
laboratórium is volt. Volt ott mindennemű pecsétA fekete kabinetek.
fővárosában. Ránk sem ügyeltek — azaz: hogy a
viasz a pecsétek nagy gyüjteménye, eszközök a
szokásos, mondhatnók törvényszerü kíváncsiságot
Majd minden valamire való alkotmányban pecsét feltörésére s ügynökök, kik vagy e műtétaz utczákon athaladtunkban mi is fölébresztettük a bennfoglaltatik ezen tétel: a levéltitok szentsége ben segédkedtek, vagy a levelek meghamisitásával
tétlen, kósza tömeg előtt, de legalább nem muto- fenntartatik. Első tekintetre különösnek tünik fel, j foglalkoztak. Ha a levélküldő pecsétét birták, a
gattak ujjal ránk — kivéve talán a társaság sziva- hogy a legegyszerűbb, legtermészetesb állami dolog elég gyorsan ment; de ba a pecsét elővigyározóit s az öveinkről lefityegő revolvereket — mi- alaptörvényt: „idegen dolgot nem szabad bántani" zatos levételéről s ujbóli fölragasztásáról volt szó,,
ként azt nálunk tették volna."
még különös törvényezikké tenni, s annak megtar- már ez több időt vett igénybe. Rendesen éji l l
Yedó alantabb fekvő utczai és a rakpartok tását mintegy ünnepélyesen igérni kelljen. A tör- í óráig volt a lovólposta a Staüburgban föltarreggeltől estig egész a tolongásig telve vannak ténet azonban eléggé megtanított bennünket, hogy j tóztatvn, de nem ritkán megtörtént az is, hogy
járókelőkkel. A város eme részeinek állandó né- miért kellett ennek az alaptörvényekben helyet csak reggeli 1 órakor távozhatott. A feltört lepessége — ugy látszik — nem igen folytat más foglalni. Századokig bitorolta a rendőrség azon velekből kivonatokat, sokszor teljes lenyomamesterséget, mint azt az egyet, hogy az odame- jogot, hogy a postára adott leveleket felbontotta s tokat készitettek. A titkos rendőrség, melynőktől vagy onnan eliövőktől valami úton-módon elolvasta, sőt még korunkban sem szünt meg egé- lyel ezen világosság kerülő foglalkozás eredméegy kis törvényes adót csikar ki, mely néha roszabb szen ez utálatos visszaélés. — 1844-ben parlamenti nyei közöltettek, sokszor terjedelmesebb s betalán a kényszer-kölcsönnél is. Itt dohányt apritnak tárgyalások alkalmával, melyeket Mazzini nyilvá- | hatóbb utasitásokat is rendelt és bocsátott ki.
és árulnak, ott meg főtt rizszsel és palacsintával nos interpellatiókkal idézett elő, — kiderült, hogy j Ilyenkor azután hivatalnokok által, kik értettek a
kinálgatnak. Az egész hosszu vonalon végig egy- sir James Graham, midőn a két Bandiéra Cala- kézirathamisitáshoz, hamis levelek szerkesztettek,
mást éri a sok saki- és thea-bódé, aztán mög a briában kikötött, az Olaszországba szóló leveleket furfangos kérdések tétettek föl, veszedelmes ajánszáradt halaknak, görög dinyéknek s ki tudná az angol főposta-hivatal által feltöroté ; s ujabban latok osziogattattak.
még mennyi mindenféle gyümölcsöknek s enni és is, midőn Anglia az amerikai Unióval a TrentA Stallburgban különösen francziák és nápoinnivaló portékáknak beláthatatlan sokasága.Egy ügyben viszályba keveredett, az angol gyarmat- lyiak dolgoztak, kiknek rendkivüli ügyességót beszóval mindent lehet itt kapni ,,wus gut und thouer ügyi hatóság a nyugat-amerikai tartományokba csülni tanulták. Foglalkozásuk oly lelekfeszitő
ist" — mint a német mondja. Ámbár a japáni kofák szóló sürgönyöket, molyok a középamerikai föld- volt, s oly pontosságot és gyorsaságot igényelt,
mennyre-f oldre esküsznek, hogy áruik ugyan jók, szoroson szoktak átszállittatni, t> hétig visszatar- hogy többen megtőbolyodtak mollette. Fizetésük
de nem drágák.
tóztatá, mert az északamerikai Panama vasúttár- oly jó volt, hogy családjukkal együtt bőségben
Yedónak e népes és annyira élénk városne- saságról föltették, hogy a sürgönyöket föl fogja élhettek, de élőtök mégis — eltekintve becstelenségőtől — nagymértékben szomoru volt. Inkább
gyedét Takanava-na,k nevezik. E városrész thea- szakitani.
A mint látszik, a levéltitok megsértése oly államfoglyok, mint hivatalnokok voltak. A rendházai előtt szokták produkálni magokat az énekogek és az énekesnők, tánezosok és tánezosnők és régi, mint maga a posta. — 1543-ban szervezé őrség soha sem tévesztő öket szem elől, s a legJapán kósza bohóczai,kik néha-néha betekintenek Turn-Taxis Lénárd az első német postavonalt, s pontosabban tudta, monnyit költ mindegyik, minő
Yedóba, hogy a főváros lát- és élvezetvágyát ki- négy évvel később, a smalkaldi háboru alatt V. szórakozásokat keres, kik a rokonai, kiknél tesz
zsákmányolhassák. Egyébaránt elmennek biz ők Károly protestáns elleneinek legfontosabb titkait látogatásokat, s viszont kik szokták őt és családját
mosszibbre is — miként azt a mult évben Pestnek tudá mög postamestere által. A Habsburgok által látogatni. Később kényszerítve lettek egyedül csak
gazdagsággal, kitüntetésekkel elhalmozva, biró- ! az iroda ős a császári kabinet hivatalnokaival táris volt szerencséje tapasztalni.
Japánban a nép emberei, épen mint a gyer- dalini gróffá, herczeggé tétetve a Turn-Taxisok, a salogni. Ha idegenek, vagy épen diplomatiai ügymekek, nagyon szeretik hallgatni az olboszólése- postát a császári politika rendelkezése alá bocsá- nökök akartak társaságukhoz szegődni, oly bruket. Esténként s máskor is, mikor az iparosok félbe ták. — IL Rudolf alatt Schwendi Lázár, az osz- tális módon utasitották el őket, hogy nem volt
szakitják munkáikat s az áruk ide s tova szállitá- trák udvar legkedveltebb hadvezére keserűn pa- kedvök másodszor is közeledni. A rendőrigazgató
sának zajos, nyüzsgő mozgalma megszünik, a gya- naszkodott, hogy leveleit Viechhauser postamester minden reggel egy levelet talált asztalán, melyet
log ösvények szomszédságában vagy egyik-másik mind feltöri vagy visszatartóztatja. Midőn IL Fer- csak föl kellett bontania, hogy megtudja: miként
utczasarkon gyakran vehetünk észro egy rakás dinánd a Turn-Taxis herczegekot az összes örö- tölté el minden ogyes hivatalnoka az elmult napot.
Kaunitz herczeg a stallburgi intézetet a legmindkét nembeli embert fél körben a földre tele- kös-tartományok postajogával felruházta, egy tapülve, a mint egy-egy professionatus szavalót nagy xisi hivatalnok hivatott Bécsbe a postaigazgatóság szélesebb alapokra fektető. Mindont a legczélirányosabban akarván berendezni, XIV. Lajos titkos
figyelemmel hallgatnak. A szavaló, ki rendesen politikai részének kezelésére.
egy karfához vagy falhoz támaszkodik, igen szenMinthogy a titkos postaszolgálat nagy ügyes- j rendőrségétől utasitásokat kért, s készségesen meg
vedélyes hangon szokott deklamálni, de anélkül, ségen kivül még nagy titoktartást is kivánt, a volo i is kapta. Lauvin rendőrhadnagy egy emlékiratot
hogy arczjátékával a tulságba menne. Előadásait foglalkozó hivatalnokok csak oly családokból vá- készített számára o czim alatt: „Közelebbi tudósiidőnként gyakran félbeszakítja, hogy egy csészo lasztattak, molyok már kipróbáltak voltak e te- tások Páris egyes intézeteiről."
theát igyék s csinos kis érczpipájából nehány füs- kintetben. Gyakran több nemzedéken át apáról !
Kaunitz herczeg a porosz politikával szemben
töt szippanthasson. Mort a széntartót, thea-főzőt fiura szállt a szennyes hivatal. A fiatalok korán nem elégedett meg pusztán a fekete kabinettel, s
és a dohányszelenczét, melyek nélkülözhetetlen beavattattak a titokba, hogy miként kelljen leve- más eszközökhöz nyult. Minden porosz futárt —
kellékei egy japáni társaságnak, ő sem hagyja ol leket feltörni, s ismét lepecsételni a nélkül, hogy kettő kivételével — megvesztegetett. E hűtlen
magától soha. E nyugperezok alatt hallgatói pi- a kihez a levél czimezve volt, valamit észrevehot- küldönezök tetemes összegeket kaptak, ugy hogy
páznak, nevetgélnek és focsegnek egymás között ne. Az Eberl család Stöckelauban IL Rudolftól gond nélkül megélhettek, ha gyanuba találván
barátok, kéjkirándulások stb. vettek igénybe, bizony édes-kevés marad a doktorok számára.
Hanem ózok is bele nyugosznak helyzetűkbe
£ dicséretökre logyen mondva, ez önmegtagadás
részükről valósággal a legtisztább önzéstelenség
szinét viseli magán. Sőt még ez sem elég, hanem
e szép önzetlenséghez igen sokszor tudományos
buzgóság, buvárkodási vágy és a természetnek
figyelmes vizsgálásn, észlelése is járul, melylyel
szintén csak az orvosi tudománynak, és igy közvotve a szenvedő emberiségnek akarnak használni.
Innen van az, hogy az orvosok társulata Japánban, mely századok óta fennáll, törhetetlen szorgalma, tudomány szomja és önzéstelonsége által
az ország művelődésének előmozdításában mindig
egyike volt a legelső és legfőbb tényezőknek.
Végül megjegyezzük még, hogy a ja páni
gyógyszerek egész Kelet-Ázsiában, de különösön
Klímában elismert jóságuak és igen kerosettek.

a szavaló utóbbi előadásáról, miglen a szónok,
tisztelettol meghajtva magát s a társaságnak nehány hizelgő bókot szórva, ismét fölveszi elbeszélésének elejtett fonalát vagy ujat kezd.
Gyakran találkozunk az utczákon énekesnőkkel is, kik románezokat dalolnak vagy nemzeti
legendákat beszélnek el majd egy theaháznak árnyas előcsarnokában, majd pedig valamelyik utczai
padon, a merre legtöbben járnak. Mikor az énekesnő egyedül van, egy kis állvány mögé vonja
magát, melyre legendás könyveit szokta kirakni s
elbeszélésébe rendesen a népies gitár hangjait vegyiti, melyet a japániak Samsin-mxk nevoznek. E
hangszeren, melyet nem igen mondhatnánk nagyon harmonikusnak, csak három húr van, melyoket azáltal hoznak rezgésbe, hogy egy kis elefántcsont pálczával ráütögetnek.
Az énekesnők között olyanok is vannak, a kik
egy külön szabadalmazott osztályt képeznek, de a
mely bizonyos rendőrségi szabályok alá van szorítva. Ezeket nagy karimáju lapos kalapjaikról
ismerhetjük meg, melyek két felől majdnem vállaikra hajolnak. Mindig vagy kettesével vagy négyesével járnak, s cz utóbbi esetben kettő közülök
énekesnő, kettő tánezosnő. Az énekesnők sarnsinon játszanak és románezszerű panaszdalokat énekelnek.
A japáni utczák és közhelyek kedvencz bohóczai fiatal ficzkók és gyorkőezök, akik, mielőtt
mutatványaikhoz kezdenének, fejőket nagy kámzsákba szokták dugni, melyeken czifra kakastollbóbiták vannak s arczaikra kis bíbor álezát vonnak, mely ugy néz ki, mint a kutya orra. A szegény gyermokek, vezetőjük tamburinjának egyhangu dallamára ide s tova hajlongva s egymás
tetejére mászva, igazán groteszk és fantasztikus
látványt nyujtanak. Mintha két szörny küzdene
egymással, melyeknek a természet szeszélye állatfőt és emberi tagokat adott.
S. L.
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jönni, eltávolittatnának. — Nagy Frigyes azonban győződést akarván szerezni, e czélból egy ügynök- ezikknek árát annyira leszállitotta, és ennélfogva',
soha sem tudta meg, hogy minden sürgönyét, kel titkos kirándulásokat tett.
elterjedését is oly nagy mértékben elősegítette,
melyeket bécsi követéhez küldött, Kaunitz herczeg
A fekete kabineteket a magas politika legin- hogy jelenleg a hamuzsirt nemcsak az üveggvárelőbb olvasá, mint ez. — A dolog mindig következő kább az olaszok ellen használta föl. A carbona- tásban, hanem a legtöbb más iparágakban, melyekmódon ment végbe:
riknak Franczia, Belga, Spanyol és Portugál ben azelőtt hamuzsirt használtak, pótolja.
Az ipar e jelentékeny ágában legelőször maPirna mellett a cseh határon magános félreeső országokra lett tőnyloges, Németországra pedig
helyen egy házat épitettek, czéljának megfelelőleg csak vélelmezett elterjedése a szent szövetséget gyar kiállítókkal találkozunk.
Valamint minden más országban, ugy Magyarrendezve be. Csak megbizottak laktak benne, csak erős rettegésbe ojté. E titkos társulatot annyival
ilyeneknek nyilt meg, s lovakkal és kocsikkal bő- inkább veszedelmesnek tartották, mart nyomába országon is az üvogipar a civilisatióval kezdődött,
ven el volt látva. Ha jött egy megvesztegetett jöttek annak, hogy a carbonárik a román tartó • miután az üveg az ujabb korban a legalsóbb oszporosz futár, ez és a határszéli ház hivatalnokai mányokbeli szabadkőmüves- páholyokkal összeköt- tályokban is az, ugyszólván nélkülözhetlen, szükfelültek o házhoz tartozó kocsira, fölnyiták a futár tetésben állnak. — E rémnek kiirtására minden ségletek sorába tartozik. De hazákban a viszonyok
táskáját, feltörték a sürgönyöket, elolvasták azt a eszközt felhasználtak; ily eszközök voltak a mode- is mind kedvezők az ipar ezon ágára nézve, miután
porosz titkos iráa általuk megszerzett kulcsa sze- nai s római barbár büntető törvények: a calderari nemcsak a hozzá kivántató anyagok: hamuzsir,
rint, s másolatot készitettek róla. Ez megtörténvén, s sanfedisták roactionarius társulatának alapítása, kovarcz és tiszta mész bőségben találtatnak; hanem
a sürgöny ismét lezáratott, s a táska becsukatott. s hamis testvérek becsempészése a szabadkőműves- mivel az ország épen azon részeiben is, melyek
Az egész ügylet a bécsi ut közbon ment végbe, páholyokba, s végre a feketo-kabinetek. — A fran- természeti viszonyaiknál fogva igen kedvezők az
mialatt a kocsi a legsebesebben nyargalt, s csak czia kormány legjobb embereit kölcsönző oda, kik üveggyártásra, maga a nép is alkalmas az ipar
" bizonyos állomásokon, hol lovat váltottak, állt meg Milano, Velencze, Turín, Lucca, Ferrara, Padua, ezen ágára. Értem Magyarország felső és hegyes
vidékeit, melyok még azelőtt régen rengeteg erdők
nehány pillanatra. Az utolsó állomásnál Bécshez Florencz, Nápoly s Rómában működtek.
közel a futár ismét lóra ült, s ugy vitte a sürgöNémetországon is szerveztettek a demagóg- által levőn ellepve, nemcsak a szükséges fütőszert,
nyöket rendeltetésük helyére, molyeknok másolata vadászat e napjaiban fekete-kabinetek, s kette- de a hamuzsirt is miut az üveggyártás egyik főmár 3 —4 óra óta Kaunitz herczeg kezében volt.
jök: a majnai-frankfurti és az eisonachi „kitünő anyagát bőségben adta ; szintugy egy szorgalmas,
az üveggyártásra igen alkalmas népfajt is, t. i. a
Hogy a Taxis-féle posta miként bánik sürgö- sikerrel" működött.
nyoivel, Nagy Frigyes csak 1772-bon tudta meg,
1830. után e titkos és gyalázatos foglalatos- tótokat, a kik az ipar ezen, valamint több más
midőn követeivel folytatott levelezései a lengyel ságnak már elvesztjük nyomait. Nem hiszszük ágára is különös ügyességgel birnak.
és török ügyben, a választófejedelem egy magas ugyan, hogy minden rendőrség, s minden esetben
Ezelőtt még nem régen Magyarországon a
hivatalnoka által felhasználtattak. Dietz követ szentnek tartaná a levéltitkot, de azt sem hihetjük, hamuzsir az üveggyártásnak egyedüli anyagát
megtudta ezt s nagy lármát csapott. Ez volt azon hogy bármelyik polgárisuk államban léteznék képezte, melyhez még a kovarcz és a mész járult,
esemény, mely földorité, hogy a birodalmi posta még formaszerü fekete kabinet. íly intézmények A soda (izíksó) mindamellett hogy az országban
megsértő a levéltitkot. Egyébiránt maga Nagy rendkivül költégesok, s számukra alig lenne már oly nagy mennyiségben volt kapható, az üveggyárFrigyes — bár fekete kabinettel nem birt — nzin- biztos rejtekhely található.
tásban nem használtatott. Igy törtónt, hogy az
tén nem volt válogatós az eszközökben. Már Erős j
A rendszeres levéltörósekneklegbiztosb óvszere üveghuták Magyarországon többnyire csak oly
Auguszt Dresdában összekötő a postával a titkos j az iszonyu levélforgalom. Hivatalos órtesitések rengeteg erdőkben állíttattak fel, hol a fát más
rendőrséget, s Brühl gróf vezetése alatt még na- J szerint 1860-ban a német posta-egylet körén belül módon értékesiteni nem lehetett.
gyobb kifejlődésre jutott az. — Nagy Frigyes a 209 millió levél szállíttatott. íly óriási levéltömeg
A dolog természetében és ezen különös viszoszász udvarnak hasonló pénzzol fizetett, a mennyi- foltördelése, ujra loragasztása a régi „jó" idők nyokban fekszik, miszerint az üveggyártás hazánkben Menzel irnokot megvesztegető, hogy a titkos legügyesebb s legszorgalmasabb lovéltörőjónek is ban épen csak a legelső és legégetőbb szükségek
levelezést kiszolgáltassa, mely Szászország, Ausz- kinos vorojtéket hullatna homlokáról. És ha csak fedezésére szorítkozott, ős igy az üvegnek csak
tria, Franczia- és Oroszország közt a Poroszország a külfödre szóló s onnan jövő levelekre szorítkoz- legalsóbb nomoi állíttattak elő. Táblás üveg, köellon inditandó háboru ügyében folyt. A nagy ki- nék is, még akkor is 22 millió levéllel gyűlne meg zönséges asztali poharak és palaczkok, főleg pedig
rálynak sikerült a bécsi udvar titkainak is birto- baja. E mennyiség 1860 óta évről-évre szaporodik. ásványvizekre és a finomabb borokra szükséges
kába jutni. Időről időro fiatal porosz férfiak érkezValamint azelőtt a levéltitok jámbor óhajtás palaczkok (és ha még ezekhez számitjuk a gyógytek Bécsbe, kik nagy mértékben birtak a nők volt, ugy most a telegraf-titok lett azzá. A dolog szerészi üvegeket is) voltak az egyedüli tárgyak,
szivét és szemét megvesztegető tulajdonságokkal. természete hozza magával, hogy a távirdai hiva- melyeknek előállításával az üveghuták hazánkban
Boriinben tudták, hogy Mária Terézia mindig tart talnokoknak a chiffrirozatlan sürgöny tartalmát foglalkoztak. A szebb ésfinomabbköszörült üvegre
maga körül oly bizalmas hölgyeket, kik előtt a meg köll tudniok. Minden üzenetet elolvasnak, nézve Magyaroszág szükségleteit mind Csehországlogfontosb titkokat is ki szokta fecsegni. E höl- mielőtt tovább küldenek. Hallgatásra, titok- ból pótolta.
gyeknek ismét voltak bizalmas komornáik, kik tartásra vannak ugyan kötelezvo, de több hires
Azon irányban, a mint a fa mennyisége haegyetmást ki tudtak csalni úrnőiktől. A fiatal perek bebizonyították, hogy e kötelezettség nem zánkban fogyott, az üveggyártás is más irányt vett.
poroszoknak o komornákat megnyerni volt fölada- elegendő. A visszaéléseknek elejét veendő tör- A mindinkább fogyatkozó és árban növekedő hatuk, hogy tőlök politikai titkokat csaljanak ki. vényro van szükség, mely az államot, ha maga a muzsir már nem volt képes a növekedő szükségeRondes fizetésükön kivül o férfiaknak mindazon hivatalnok vagyontalan volna, — a szenvedett kár ket fedezni, és igy több gyár kénytelen volt az
költségeik mogtérittettok, mibe szerelmeskedésük teljes megtérítésére kötelezze.
Közli Kiss Elek. olcsóbb sziksóhoz folyamodni; de másrészről is a
került. Ha valami fontos dolognak jöttek tudomávas mindinkább növekodő termelése és a vasutak
sára, azt azonnal tudaták Berlinben biztos alkaelterjedése az országban a fát is mindinkább ritlommal küldött levélbon. Egy porosz diplomata
kította és drágította, ugy, hogy miután eddig
nyilatkozata szerint e sajátságos ügynökség igen i párisi világtárlat és a magyar ipar. tudtommal kőszenet az üveggyártásra még nem
nagy hasznokat hozott a porosz kormánynak. „Egy
használnak, az üveggyárak száma ujabb időben
in.
csinos fiatal ember,—irja az érintett diplomata — ki
nemcsak nem szaporodott, söt inkább kisebb lett,
igen alaposan érté, hogy köll a komornákkal bánni, Az üveg.porczellán, s a festék-készítmények. és csak az országnak fával még bővelkedő vidésokszor oly titkok nyomába jutott, melyek az összes
Habár azüvegkészitést a legrégibb korból szár- keire voltak kénytelenek szoritkozni.
diplomatiai testület előtt rejtve maradtak."
Gyakran valamely üveggyárnak felállítását
maztatják, mégis azt lehetne állitani, hogy csak az
IL József, uralkodásra jutva, nem törlé el a utolsó 50 évben vergődött fől azon jelentőségre, valamely jeles ásványviznek feltalálása és annak
szétküldése az országban okozta, ugy hogy több
fekete kabinetet. Azt hitte, hogy szabad neki azt melylyel jelenleg kétségtelenül bir.
jó és nemes czéljaira felhasználni. Utódai alatt
Az üveg az, mely a királyok palotájában épon gyár egyedül csak az ásványvizekre való üvegekismét a régi működésbe tereltetett vissza, s többe- ugy, mint a legszegényebb emberok kunyhójában készitésével és legfeljebb még a nép számára
ket szerencsétlenségbe döntött, kik vigyázatlan a nélkülözhetlen szerek közé tartozik, és ha meg- szükséges gyártmányokkal foglalkozik. A mint.az
kifejezéseik vagy dicsokvéseik által a jacobinismus gondoljuk, hogy az nem csupán lakásaink kényel- ásványviznek kelendősége csökkent és az illető,
gyanújába estek. Bécsnek a francziák által lett mét és szépségét feltételezi, hanem hogy sok tekin- üvoggyárt kellőleg foglalkoztatni kópés nem volt,
első megszállása alatt (1805. novembertől 1806 tetben a közéletben már alig nélkülözhető szük- megszünt az üveggyár is.
januárig) Talleyrand többször meglátogatta a ségletek közé tartozik: nöm birjuk fölfogni, vajjon
A kiállítók száma, a kik a mult párisi ipartártitoktoljes műhelyt a Stallburgban. Alig hihető, hogyan élhettek a régi korban egész népek a nélkül, latban Magyarországból üveggel jelentkeztek,
hogy a Stallburgban valami ujat láthatott volna. hogy ezen, a jelen kor népeinek immár nélkülözhet- Szlavóniát is hozzá véve, összesen 7-re ment,
Mindazok közt, mik a régi időkből Napóleonra len anyagot ismerték vagy használták volna. Mert közülök 3 Szlavóniára és 4 Magyarországra esik.
öröksőgkép átszállottak, semmit sem sajátított el habár egyik vagy másik ismerte is, mégis oly ritka Ezek közül kiemelendő leginkább Zolin J. G., a
oly tökéletesen, mint a titkos rendőrség csel- ős volt,hogy használata igen szűk körökre volt szoritva. kinek gyára Zlatnán Rimaszombat mellett van,
műfogásait, s az ő kőt hive Fouchó 03 Savary épen
A könnyüség, melylyel jelenleg az üveg ké- melyben már ezelőtt 25 évvel igen szép köszörült
alkalmas egyének voltak az örökséget még nagyobb szíttetik, az olcsóság, melylyel csáknem minden asztali üveget készitett, mely a cseh üveggel is
mértékben kiterjeszteni.
országban előállítható, leginkább eszközölte elter- votélkedhetik. Gyártmányait Pesten Lotz árulja.
Ezután említendő Zay Albertnek üveg-hutája, ZayA Stallburg 1814. után második virágkorára jedését.
Ugróczon
és a thallvámi üveggyár, melyek köszöjutott. Bizalmatlanság maga és minden ember
Kétséget nem szenvod, miszerint az üveg
iránt, — volt Ferencz császárnak főjellemvonása. elterjedését és előállításának olcsóságát nagy mér- rült üveget állitottak ki. Tauasig pesti üvegkorosE bizalmatlan természet tette a ,,jó Ferencz" előtt tékbon elősegítette a sodának konyhasóból előállí- kedő pedig rámákba foglalt tükröket állitott ki.
Do általában ezen osztályokra nézve is Frana fekete kabinetet oly kedvessé és drágává. Minden tása. Mort miután a legtöbb iparos országokban
reggel először is misét hallgatott a császár; 7 óra- az ipar kiterjedésével a fa mindinkább fogyott, cziaország és Anglia felülmúlta a többi országokor dolgozó szobájába vonult, s első dolga volt a kénytelenek voltak azt egyedül csak oly iparágakra kat ugy jó anyagjuk mint szép alakjuk által. A
titkos rendőrség készen álló jolentését elolvasni, használni, melyekbon mással pótolni nem lehetett, franczia borüvegek czélszerüség és jóság tekintetémelyben a ^ fekete -kabinet tegnapi működésének ellenbon tüziszerül kőszenet, vagy egyób ásvány- ben is mintául szolgálhatnak minden más országok
eredménye is bennfoglaltatott. A restauratio csön- égőszort használni. E szerint a kálisók, főleg a üveggyártóinak, tükreik pedig tisztaság és renddes időszakában leginkább csak pletykák s szerol- hamuzsirnak leggazdagabb forrása, t. i. a fahamu kivüli nagyság által tünnek ki.
meskedések voltak a levolok tárgyai, s e tárgy a mindinkább fogyott, ugy hogy Leblanc nagy találAz angol üveg szép izléssel csinálva, s a kriscsászárnak nagyon Ínye szerinti volt. És ily dol- mánya nélkül az üveg drágaságánál fogva csak a tályüveg fehérebb a francziákér.ál. Festéket az
gokért kópes^ volt az egész titko3 gópezotot moz- gazdagabb osztályok kizárólagos használatában üvegen nem használnak miut a francziák, inkább
gásba hozatni, hogy minél kimerítőbb tudósitásokat maradt volna.
csak a porczellánnak tartván azt fel, — aranyozást
kaphasson. Söt megtörtént, hogy szomélyes megA sodának olőállitási konyhasóból ezen áru- ellenben gyakran.
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Üveggyártmányaira nézvo is Ausztria igen
diszes helyet foglal ol az ipartárlatban, és ámbár
csak igen kevés kiállító volt látható, mégis az, a
mi ki volt állitva, szépségére, üvege tisztaságára
nézve vetélkedhetett a franczia és angol üveggel.
Ismeretes dolog, hogy az üvegindustria Ausztriában leginkább Csehországban áll a tökéletesség legmagasabb polezán, és hogy a kristályüveg
szépségére és tisztaságára nézve votélkedhotik bármelyik üveggol. A mi az izlést a köszörülésbea
illeti, abban is a cseh gyártmányok méltó helyet
foglalnak el a legszebb üveg mellett. Igen messzire
vitték azonkivül a csehek az üvegfestést. Nemcsak
hogy számtalan és igen szép szinozetü üveget állitanak elő, hanem a különféleképen festett üveget
egy és ugyanazon tárgyon igen mesterségesen
alkalmazni is tudják.

Rtö
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Porczellán. — Mielőtt Böttger alchimista, a
ki azon hírben állott, hogy aranyat tud csinálni, a
szász választófejedelem által azon okból letartóztatott, hogy számára aranyat készitsen, a arany
helyett a chinai porczellán készítését találta fel;
Európában a fayence és majolikán kivül egyéb
edénynemek nem készíttettek.
A mi addig porczellán Európában volt, mind
Chinából származott és ritkaságánál, valamint rendkivüli nagy áránál fogva egyedül csak gazdag és tehetős családoknál volt található. Sőt a szebb majolika
is, miután az csak egyes müvészek által készíttetett,
szintén csak gazdagabb embereknél találtatott.
A középosztályban a porczellán helyét az ónedények pótolták, minek következése az lőn, hogy
az óntermolő vidékek, melyek Európában igen
gyérek t. i. Cseh- és Szászországon kivül még csak
Angolországban, igen jól birták magukat, mert
csaknem valamennyi európai nép számára ők készítették az ónedényeket.

Választollak mulatozásai.
E hét folytáról három olyan mulatságot jegyzünk föl, melyekben részt vehettek ugyan sokan,
de nem akárki. Ezért mondjuk választottak mulatozásainak. Első az „udvari bál ' Budán, 10-kén
este. Ez elég érdekes, hogy terjedelmes leirását
adjuk egy „jelonvolt" olőadása után.
Ezernél több meghívó küldetett szét. Kezdete
az estélynek 9 órára volt kitüzve, de már fél 9-kor
gyülekezni kezdettek a vendégek a fényesen kivilágított termekbe. A tánezterommé átalakított
nagy tróntorem l l nagy és számtalan fali csillár
által viasz-gyertyákkal világítva, fénytengerben
uszott, déli két sarkán a zenekar számára emelvények, s az ablakokban virágok és egyéb diszitményok álltak. Említendő az is, hogy miután az
ablakokat nyitva hagyták, a hőség nem volt igen
nagy. A táncz-terembe nyiló kisebb termekben
terített asztalok várták a vendégeket a ezukrászat
remekeivel, s egy sereg vörös-fehér és sárgafekete frakkos és harisnyás inas állt készen a
szolgálatra.
A termek az egyro gyülekező vendégoktől
mind megtelvén, 10 órakor ő Felsége a király a
királynéval megjolont. A király magyar tábornoki
egyenruhában, a királyné fodrok és csipkékkel
gazdagon diszitett fehér kivágott uszály-ruhában,
egyszerü fejéket hordván vállán lefolyó dus fürtjeiben. A tánczterem hosszában az egyik sorban
álló hölgyekkel a királyné, a másik sorban álló
urakkal a király kezdette meg a társalgást, miro
a királyné a tánczterem éjszaki sarkán levő emelkedettebb pamlagon foglalt helyet, jobbján b. Révayné, balján gr. Andrássy Gyuláné és Lónyay
Monyhértné asszonyok ültek le, s kivált Andrássynéval igen szívélyesen és kedélyesen társalgott
az egész bál alatt.
A királynénak leülése jel gyanánt szolgált a
táncz megkezdésére, s a katonai zenekar megkezdette a koringőt játszani; gr.Wenckheim Krisztina
gr. Königsogg urral volt az első tánczoló pár.
Az egyszerűsége által meglepő kis fehér papirra, minden szegélyzet nélkül nyomtatott tánczrend oz volt: 1) keringő, 2) franczia-négyes, 3)
csárdás, 4) polka-fran§aise, 5) franczia-négyos, 6)
csárdás, 7) franezia-négyes és 8) cotíllon. A csárdást Sárközy czigány-bandája huzta.
A királyné a táncz-szünotek alatt a teremben
a hölgyekkel felváltva társalgott, s többek közt
Türr tábornoknéval is hosszasb ideig beszélgetett,
mig l l óra után termeibe visszavonult.
A király az égése tánczestélyen, mely éjfél

E viszonyok mind lényegesen megváltoztak,
miután 1708-ban Böttger által a chinai porczellán
készitése feltaláltatott, és a rá következett évben
Meissenbon a legelső porczellán-gyár folállittatott.
Ezen időtől kezdve számtalan porczellán-gyár
felállítása nyomban követte egymást. A kormányok
egyes magánosokkal vetélkedtek ezen, minden
néposztály által annyira kedvelt edénynem gyárainak fölállításában, és alig mult el az első porczellángyár felállítása után 50 év, és egymásután
követkoztek: a bécsi, berlini, nymphenburgi, pétervári, a sévresi és még több más gyár. Ezeknek
száma későbben nagy mértékben szaporodott, midőn magánosok is, a jövedolmoző üzlet által
kecsegtetve, mindenütt és minden országban, hol
kedvező körülmények és a hozzá kivántató nyers
anyag bőséggel találtatott, porczellángyárakat állitottak fel.
Itt is Francziaország az első. A mennyiben
Francziaországnak porczellán-gyártmányai felülmúlták a többi országok gyártmányait, annyiban
felülmúlták a hires sévresi gyár kiállitmányai a
többi franczia gyárak kiállitmányait.
A sévresi gyár a franczia korona tulajdona,
és gyártmányai közönséges kereskedésbon nöm
kaphatók, hanem csak folyamodás utján lehet azokat vétel utján szerezni; a sévresi gyár tehát nem
nyerészkedési czélból dolgozik, hanem rendeltetése
az, hogy gyártmányai mintául szolgáljanak a többi
franczia gyáraknak Ízlésük finomságával.
A sévresi gyár által kiállitott tárgyak óriási
nagysága és kitünő szépsége oly nagy mértékben
hatott a nagy kiállitás látogatóira, hogy folyvást
körül volt véve bámulókkal.
Voltak itt vázák kiállítva, melyeknek párja
16,000 frankkal volt mogjegyezve. Mások 14,000
frankkal, s a vázák nemcsak rendkivüli nagyságuk,
de gyönyörü festményeik által is ki voltak tün-
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után 1 óráig tartott, végig jelon volt, s folytonosan
szívélyes, mosolygó arczczal az utjába esőkkel felváltva válogatás nélkül beszélgetett, — hosszasabban gr. Andrássyval, Beusttal, Majláth országbíróval, a prímással, gr. Károlyi Alajossal, Lónyayval, Gorovéval s többekkel; legtöbbet azonban
József főherczeggel.
A hölgyek többnyire fohér, rózsaszin s zöld
ruhában voltak; a tánczoló urak panyókájokat s
kardjokat letéve, az övet megtartva tánczoltak
fehér, kék s különféle más szinü drága szövetü
attilákban, vörös, buzavirágkék, megygyszin stb.
magyar nadrágban.
Általában a mi az öltözéket illeti, az moglepő
volt a maga nemében fényre és fostőiségre nézve. A
hölgyek el voltak gyémánt és drágakővel árasztva,
s szebbnél szebb habos szövetü ruhában. A férfiak
mind magyar disz- vagy egyenruhában jelentok
meg kardosán, panyókával. A fekote frakk igen
gyéren volt képviselve, ogy pesti kereskedőn kivül
csak a külföldiek viselték. Beust egyenruhában,
gr. Andrássy miniszterelnök és Hollán Ernő honvédezredesi ruhában, Türr olasz tábornoki egyenruhában jelentek meg, a török és franczia konzul
szokásos egyenruhájukban. A katonaságból sok
tábornok s más tiszt, a főpapok közül a prímáson
kivül Lipovniczky, Ranolder, Horváth Mihály stb.
A képvisolők közül a jobboldal és a balközép számosan volt képviselve.
Az idegenek közül leginkább feltünt Czartoriszky lengyel herczeg disz magyar ruhában öltözve, ki Beusttal s a magyar miniszterek és főurakkal társalgott. A király eltávoztával a táncz
megszünt s a vendégek szétoszlani kezdettek, mi
a tengersok kocsi miatt éjfél után 2 óráig eltartott.
Ezután említhetjük a lóverseny-bált, melyet
Kendefly Árpád rendezett, tiszta jövedelmét a
hátszegvidéki tűzkárvallottaknak szánván. 11-kén
tartatott a lövöldében. A bál 9 után vette kezdetét és éjfélutánig tartott. Kellemes est lévén, hol
a szomszéd kertek és a hosszú sétány virágokkal
megrakott gesztenyefáiról illatos lég áramlott a
lövölde nyitott termeibe, a táncz nagy fáradságba
nem került, annál inkább nem, mert könnyen lehetett mozogni és a mulatságban csak keveson részesülvén, tolongásról szó nem lőhetett, habár
más irányban ennok daczára a jótékony czélra tetemes jövedelem folyt be, minthogy többen 50 forintjával váltották meg jegyeiket.
Ezekkel egybefüggőleg megemlékezünk a
lóverseny másodnapjáról is, (az elsőről már a „P.
Ujd."-ban szóltunk) hiszen az is főrendüek mulat-
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tetve. Páris legelső müvészei és müvésznői uoigvZtak rajtuk, és többeknek festményei több ozer
frankba kerültek; és voltak többen, a kik azt
roszalták, és a művészet pazarlásának tartották, ily
gyönyörü és drága képeket oly törékeny és magában véve silány anyagra festeni.
(Vége követk.)

Egyveleg.
'•) (Régiségek.) A török kormány egy külön
törvényt bocsátott közro az ott gyakran előforduló
régészeti találmányokat illetőleg. A törvény mindenféle régiségnek — a pénz kivételévol, külföldre vitelét szigoruan megtiltja. Az ásatásokra nyujtandó engedély egyenesen a szultán jóváhagyásától van függővé téve s egy muzeum épitése is el
van rendelve. E rendeletre közvetlenül egy antik
fő kiásatása szolgáltatott okot. Az óriási terjedelmü fő, moly a teljes kiásáskor egy Karyatidénak
bizonyult be, egyike a legszobb szobrászati remekeknek s kettőő arczczal bir. Egyelőre az Irenotemplom gyüjteményében helyezték el.
0 (Egy nagyszerü terv.) Egy angol társulat
egy 450 láb hosszu, 57 láb mélységü és 85 lábnyi
széles gőzjármüvet szándékszik épiteni 1500 lóerejü gépekkel, mely az utat Dovertől a franczia
partokig s onnan vissza Angliába egy óra alatt
tegyo mög. A vasutvonatokat hydraulikus (vizépitészeti) gépek segélyével magára a hajóra fogják fölvezotni, a nélkül, hogy ki- és bepakolódni
szükséges lenne. A vállalat összes költségeit két
millió font sterlingre számították és három év
alatt készen szeretnének lenni vele.
** (Csinos kis vagyon.) A mult évben elhunyt
Rothschild Jakab vagyonát megbecsülték. * Mint
mondják,ll700millió francra, azaz: közel 700 millió*
ezüst forintra rug.

sága inkább; ez a másodnapi különösen az voltr
mert a fenyegető zivatar visszatartotta a polgárságot. Az állvány páholyai és zártszékei mindamellett is a sport-kedvelő főrangu világ hölgyeivel
szépen megteltek. Király ő Felsége, József főhg.
és Clotildo hgnő kíséretében jelont meg; minisztereink közül gr. Andrássy Gyula, gr. Festetich,
Lónyai és br. Wenckheim, valamint főuraink ea
a sport notabilitásai. Idegenek közül gr. Henckel
és Kinszky.
A versenyekről a hivatalos tudósitás igy
hangzik:
I. Ivadék verseny dij: 1000 ft, tét 200 frt,
bánat 100 frt. A 2-ik ló tétolét kétszerezve nyeri.
Futott öt ló. Győztes: a kladrubi ménes 3 évea
pej ménje Blaubart, orős küzdés után egy nyakkal
gr. Kinszky Octavian 3 éves fek. ménjo Laternbub ellen.
IL Károlyi-Stakes. 4000 ft. Tét 500 ft, bánat
250 frt. A második ló 1000 ftotnyer. Távolság 2%
mfd. E futamban csak két ló versenyzett, miután
gr. Keglevich Béla Zápolyája ismét csökönyósködÖtt, s miután a más két ló már egy félmérföldet
haladott, birták utnak indítani, az állványon tul
azután lovarja fel is tartotta. Gr. Széchenyi Béla
Honestyja ezalatt már messze járt a kladrubi ménes pej kancza csikójával, Naivetével,s az egyenes
vonalra bejöve, roppant terelőnynyol biztosan nyert.
III. Asszonyságok dija 300 arany, 20 arany
értékü serlegben. Tét 10 arany. Fuss vagy fizess.
Futott három ló. Győztes gr. Szapáry Iván id.
pej heréi tje Coup d'Etat, melyet tulajdonosa remek
lovaglással elsőnek hozott be, a tegnapelőtti 1000
arany dijban győztes Pantaloon ellen, molyot hg.
Eszterházy Luiz lovagolt. Gr. Festetich Andor
fek. ménje Belmont a pálya háromnegyedén tul
megsántult és lovassá gr. Kinezky által feltartatott.
IV. Eszterházy-dij, 500 ft. Tét 90 ft. Távolság egyszer körül. E dij váratlan nyertese gróf
Eszterházy Miklós 3 éves sárga ménjo Beindlstierer gr. Henckel rettogott Bessy Gileso ellen, mely
igaz, hogy 20 fonttal többet vitt. Gr. Károlyi
Gyula Menelaus nevü sárga mén csikaja jó harmadik.
V. Hazafidij, 100 arany. Tét 10 arany. Futott hét ló. Győztes gr. Károlyi Gyula 3 éves sga
kanczája Georgine, második br. Wenckheim Czindery Béla 3 éves sp. ménje Harriot.
VI. Kisbén-dij 500 ft. Tét 100 ft, 1 mfd. A
csengetyü hívására megjelent gr. Károlyi Gyula
jól ismert sárga ménje Honvédkapitány, s vetélytársak hijján egy maga futotta körül a pályát.
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Irodalom és művészet.
© (Heckenast Gusztáv kiadásában) két érdekes munka hagyta ol közelebb a sajtót:
1. „Polgári szabadság és önkormányzat." Dr.
Lieber hasonczimű híres könyve után szabadon magyariták Scholcz Viktor és Vajda János. E munka
az állami élet legfontosabb kérdéseit tárgyalja,
melyek jelenleg korunkat foglalkoztatják, s a
világ két legszabadabb országának: az északamorikai Egyesült-államoknak és Angliának a
polgári szabadságot biztositó intézményeit ismerteti bárki által megérthető, világos, tiszta előadással. Külön szakaszai szólanak a nemzeti függetlenség ea személyes szabadságról, gondolatközlésről, a lelkiismeret-szabadságról, egyesületi jogról,
nyilvánosságról, a miniszteri felelősségről, népképviseletről, a jog szabadsága és függetlenségéről, esküdtszékről stb. — A 10 ivre terjedő, nagy 8
rétü könyr ára 0 frt.
2. „Komárominapok 1849-ben, KlapkaGyörgy
honvéd tábornok alatt.*' Irta Hamary Dániel.
Egy újabb adattal megint több, az 184%-ki szabadságharcz történetéhez. Komárom volt az utolsó
védvára az oly sok reménynyel megkezdett szabadságharcz végső fellob bánásának; azt irja le a
szerző, hogy mikép tartotta fenn magát a várörség még akkor is, midőn a világosi katastrofának rémhíre a várba eljutott, ismerteti a vezérek
utolsó napi parancsait, mint búzditák az őrséget a
legvégső esetig, fölemlíti a sajtó befolyását az elcsüggedt kedélyek felvillanyozására s több ily
irányu czikkét be is mutatja a „Komáromi lapok"nak. Do a buzdítás elhangzott, a kard elveszte
élét, a vár kapui, melyeket hiába vívott az ellen,
oktober 3-án az ellenség előtt, — kinok békekötését Klapka elfogadá — a honvédok által nyittattak fel. — Eddig szól a könyv, érdekesen irva le
a várban előfordult eseményeket, hadparancsnoki
és várőrségi intézkedéseket.
—o. (Szana Tamás) szorgalmas fiatal iró közelebb adta ki „Csokonai életrajza" czimü munkáját, mely Csáthy debreczeni könyvárusnál jelent
meg, diszes kiállításban. A könyvnek — mint irója
az előszóban megjegyzi — nöm czélja Csokonai
korát festeni, hanem csak életrajzát adni. Számos
új, eddig ismeretlen adatot tartalmaz e munka,
főleg a költő tanulói pályájának korából és Lillájával szőtt viszonyának történetéből, melyek a
szorgalmas buvárlónak elismerést szavaztatnak az
irodalom történetirója által. Élénken rajzolja a
küzdelmet, mely a féktelen szenvedélyű ifju és a
kollegiumi élet rideg szabályai, a nagyra törekvő
tanuló s szűkkeblű tanárai között folyt. Elkiséri
a költőt vándor utain, melyekon csak a nyomorúság kisérte, részt vesz tivornyáiban, melyek sirját
ásták, elvezet ehhez, hogy felsohajtson az elzüllött
élet fölött. Mindenesetre érdokes munka, habár
forma tekintetébon hagy is fönn kívánnivalókat.
** (Az 1856~8-ik évi országgyülési törvényczikkek) igen csinos kiállításban jelentek meg
Eggenberger F. (most Hoffmann és Molnár) akadémiai könyvkereskedése kiadásában. Czélszerü
kis nyolczadrét alak, tiszta nyomás, hibátlanság s
helyes berendezés tüntetik ki o kiadást. Pl. a mit
a többi kiadásokban nélkülözünk: itt minden
egyes lap homlokán ki van téve az illető törvény
száma és czime, mi a keresést nagyon megkönynyiti. A borítékot diszes arany körzetben Magyarország és társországainak czimere ékesíti. Ára
Ízletes angol-vászon kötésben 2 frt.
** (A pénzügyitörvények és szabályok) hivatalos
kiadása 20 füzetben jelenik meg s kapható Eggenberger F. könyvkereskedésében. Az eddig megjelent
füzetek tartalma a kövotkoző: 1. Földadó, ára 30
kr. — 2. Házadó, ára 30 kr. — 3. Jövedelemadó
ára 30 kr. — 4. Személyes kereseti adó, ára 20 kr.
— 5. Szeszadó, ára 40 kr. — 6. Bor- és husadó
ára 30 kr. — 7. Söradó, ára 30 kr. — 8. Czukoradó, ára 30 kr. — 10. Sójövedék, ára 20 kr. —
— l l . Dohányjövedék, ára 30 kr. — 12. Lottojövedék, ára 20 kr. — 14. Bélyog- és jogilleték, ára
1 ft. — 20. Pénzügyőrségi szabályok, ára 60 kr.
Ezeken kivül sajtó alatt vannak s közolebbről
megjelennek: 9. Határvám. — 13. Dijak. — 15.
Fémjelzés. — 16. Ut- és hidvám. 17.Bányailloték.
18. Postadíj. — 19. Uj táviratidij.
** (Az erdélyi muzeum-egylet) évkönyveinek
ötödik kötetéből^ most jelent meg az elsö füzet.
Szerkeszti Brassai Sámuel; bolti ára 1 frt. Tartalmát teszik: a Szabó Károly által Miké Sándor
felett mondott emlékbeszéd; Hermán Ottótól a

** (A történelmi társulat) ma egy hete est®
Mezőség ismertetése természetrajzi, nevezetesen I
állattam szempontból tárgvaíva. E kC ' -nény tartott havi ülésében gr. Mikó I. elnökölt; a folkülönösen a Hódos- vagy ozarvastó és* körn^^:;ű j olvasások órát most egy jelentés nyitotta meg,
leírásával foglalkozik, s kőrajzi ábra is van hozza, melyet To dy Ferencz tett a Torma-féle chronolomellékelve. Igen érdekes e füzet 3-ik közleménye: giai naptár felől, nem ajánlván annak kiadatását.
Az erdélyi közkönyvtárak régi magyar könyveinek Az ülés is kimondá, hogy nem adja ki. Ezután
ismertetése. Szabó Károly e közleményeivel irodal- Radvánszky Béla mutatott be érdekes régi okmámunk egyik nagyon érzett hézagát tölti be, köny- nyokat. Az egyik — meglepő épségben — V. Istvánvészetüukhöz, sőt hosszas tanulmányokon alapuló nak egy 1272-ben kelt transeriptiója, a másik pejegyzeteiben magához az irodalom történetéhez is dig egy latin magánlevél, melynek tartalma ez:
oly adatokat nyujt, a melyek egyrészről eddig isme- „Bárczay János egri kanonok és Mátyás király
retlenek, másrészt felhasználatlanok voltak s mind- személye mellett jegyző, atyja testvéréhoz, Bárczay
két esetbon nélkülözhetetlenek. Ezzel egyuttal Istvánhoz. Kérem tekintetes uraságodat, hogy ha
elhanyagolt könyvészetünknek is meg van vetve valami jó alkalom lenne, Kassáról Budára küldene
kormos almát, mivel azt az én uram, Mátyás király,
alapja. — A füzet ára 1 frt.
** (A Kisfaludy-Társaság alapitói) értesit- nagyon szereti." — Ezután Thaly Kálmán olvatetnok, hogy az „Évlapok" uj folyamából épen sott a kurucz-világról, nevezetesen b. Andrássy
most jelent meg a Il-ik kötet, mely az 1863/4 és Istvánról. Végül pedig zárt ülés volt.
1861 ;,. évokro terjed, 28 nagy nyolczadrét ivnyi
tartalommal; de minthogy rövid idő alatt a IH-ik
£gyház és iskola.
kötet is megjelenik, azonkivül több pártolói könyv** (Zágrábban) a káptalanak 11-én tartott
illetmény is kikerül sajtó alól, ezekkel együtt fog
szétküldöztotni. A kik azonban e szétküldést be- ülésében Haulik bibornok-érsek halála következvárni nem akarják, példányaikat Eggonbergor tében Kralj püspök egyhangulag vicariussá vákönyvkereskedéséből (a barátok terén) bármikor lasztatott.
** (A Magyarország kath. történetére) kitüelvitethetik, mert a kötet már forgalomba van bozendő
pályadíj a sz. István társulat közgyülésén
csátva, s bolti ára 2 frt. (Az első köteté, mely
hosszabb vita tárgya volt, melynek Simor hgpriszintén folyvást kapható, 1 frt 50 kr.)
más azon kijelentéssel vetett véget, hogy a javasolt
** („Az örmény nemzet irodalomtörténetének 200 arany-dijt sajátjából 100 db. aranynyal megkisérletet) czimü munka I. füzete jelent meg köze- toldja. Mi ezt igy nem értjük. Ha a katholikusok
lebbről Pesten. A mechitaristák művei után Neu- történetéről Magyarországon volna szó, azt érmann Károly Frigyes irta, magyarra Avéd Jakab tenők; de „Magyarország katholikus története"
tanárjelölt forditá. Bizományosa Eggenbergor Fer- mi az?
dinánd pesti könyvkereskedése.
4£ (Bámulatos paedagogiai bölcseség.) A „P.
** (Nil Popov,) a politikai tudományok s a
Napló"-ban
olyan czikket olvastunk, mely a néptörténelem tanára a moszkvai egyetemen, kritikai
iskolák
teendőjének
csupán azt tartja, hogy oktasmüvet adott ki ezen czim alatt: „Szalay László
sák
a
gyereket
hittanra
és számtanra, azonkiMagyarország történelme Árpádtól a pragmatica
vül
fejleszszék
ki
emlékezőés elöadó tehetségét. A.
sanctióig." Sz.-Pétervárott, 1868. Mint az Urházy
„Napló"
czikkirója
szerint
a
népnövelésnek egyeGyörgy, m. akadémiai tagnak küldött példányon
levő nehány sor mutatja, az iró tud magyarul, mi düli czélja ez. — Furcsaságot irni még ennél
különben orosz tanárok között nem ritkaság, a különbet is lehet; de kiadni egy három hasábra
mennyiben a pétervári egyetem egy tanára, La- terjedő, mind ilyenekből álló czikket a P. Naplómanszky szintén foglalkozik magyar fordításokkal. ban , vagy akárhol, — azt mi egyáltalában nem
értjük.
** (Izsó Miklós) két szobrát: Zrinyit és Verbő— (Fölkérés.) Ismételve fölkérem azon hitczy* a napokban a kultusminiszter meg fogja
rokonokat,
kikhez a szatmári prot. nőnövelde jatokintoni — irja a „Budap. Közi." Ezek gipszből
vára
gyűjtő
iveket küldeni bátorkodtam, hogy
már elkészülve a müvész mühelyében ki vannak
azokat
hozzám
bármi eredménye lett is a gyűjtéstéve. Gyönyörü munka van rajtok s a hasonlat —
nek
f.
évi
junius
15-ig visszaküldeni sziveskedjea két nagy ember legjobb képeivel összevetve —
nek.
—
Vajai
Károly
(Szatmáron).
meglepő. A márvány a múzeumé lesz; de bronzöntvényt is tiz-tiz darabot rendolt meg a miniszKözlekedés.
ter, melyek valószinüleg egyes intézeteknek lesznek szánva.
•/ (Hárompénzes magánvállalkozó) apró gőzhajókat szándékozik építtetni, s azokon a közlekedést a testvérfővárosok valamennyi pontja, továbbá
Közintézetek, egyletek.
Tétény, Promontor, Soroksár, Haraszt és O-Buda
— {Magyar tud. akadémia.) Május 10-kén közt állandóan fentartatni.
mathematikai és természettudományi osztályülés
•f (A kereskedelmi miniszter) egy régi közHorváth Cyrill t. tag elnöklete alatt. Az első érte- ohajtásnak felel meg, midőn a Buda-pest közti
kezést „Előleges vegytani közlemények" czim alatt
Dunán a hajóvontatás megszüntetése tárgyában
Than Károly tartá, egypár ujabb fölfedezést mutatva
intézkedik.
— Felhivja ugyanis s Pestvárosi hatóbe. Légelébb elpanaszolja a magyar tudós helyzeságot,
hogy
tegye magát érintkezésbe a Buda
tét, hogy milyen nehezen juthat önálló erodményfővárosi
közönséggel
és a kereskedelmi kamarával
hoz. Ö maga járt ugy egy vegytani fölfedezéssel,
az
iránt,
hogy
a
lóvontatás
az emlitett folyamrész
hogy mikor már épen végére jutott volna, megelőzte a közzétételben egy német tudós. Most épen hosszában mi módon és moly időtől kozdve volna
azért két olyan vegytani találmányát mutatja be, a megszüntetendő. A tárgyalások "eredményeiről
melyek még nincsenek tökéletességre juttatva, de junius végeig Buda fővárossal ogyüttleges jelentést
biztos uton halad a felé. Alapos értekezését meg- terjeszszen fel.
éljenozték. Ez értekezés után Szabó József olvasott
Mi ujság?
föl nehány pontot a természettudományi bizott** (Király ö Felsége) 12-kén Bécsbe utazott.
ság közelebbi ülésének jegyzőkönyvéből. Az első
pont Ismét Akin urra vonatkozott, s oly jelenetet Csak julius végére várják vissza.
idézett elő, minőt szeretnénk az akadémiából végre
** (Királyné ö Felsége) 11-én reggel kikovalahára kiküszöbölve látni. A jegyzőkönyvi pont csizott a városerdőbe; ott hajnali három órakor
igy szól: „Felolvastatott Akin ur válasza a vele lóra ült és kevés kísérettel Gödöllőro lovagolt. —
közölt számadási megjegyzésekre. Akin ur további A budai palotát bezárták és ogy ideig zárva marad.
működését bizonyos föltételekhez köti. A bizottság
** (A hétfői udvari bálban.) Clotilde főhgnő
tehát, nem lévén ason helyzetben, hogy ezen föl- több magyar nővel magyar nyelven társalgott, s
tételeket toljesithesse, s azonkivül, miután Akin ur mindenkf meg volt lepetve, hogy mily tisztán és
a folyó év élőjétől saját érdekében (mint Szabó ur folyékonyan bőszéit.
utóbb szóval mondá, egészségi szempontból) Pest.# (Az országgyülés mindkét házában) 13-án
ről eltávozott, s működését a physikai teremben olvasták a felirati javaslatokat. Már emlitettük,
megszüntette: a bizottság Akin urral a viszonyt hogy a felsőház is külön feliratot készitett. A kép1869 re megszüntetni határozta, s csak a függő viselőházban négy javaslat nyujtatott be egyszerre,
ügyeket fogja még volo elintézni." Heves jelenet a kiküldött bizottságé, ezenkivül Tisza Kálmáné,
támadott. Toldy Ferencz élesen fölszólalt Akin el- Simonyi Ernőé és Miletics Szvetozáré. Nöm köll
járása és a természettudományi bizottság elnézése nagy bölcseség annak eltalálásához, hogy melyik
ellon. Végül ig azt határozták, hogy a physikai lesz elfogadva.
terem marad , a hogy van, mig Akin helyébe uj
** (A beregszászi kerületben) Lónyai Gábor
tudós vállalkozik fejlesztésére.
választatott meg egyhangulag képviselővé.

l t . v--

M

275

•271
** (Az ápr. 26 s 30-diki Liszt féle hangverse- csapat vezére s a piski-i csatában egyik lényeges
** (A „Zala-SomogyiKözlönyben") olvassuk:
A nagy-kanizsai választókerületben, Sümcghy nyek) összes jövedelme volt 5082 forint, a kiadás tényező, ápril 28-án, rövid betegség után, TiszaFerencz halála folytán ujból megindultak a követ- 1646 frt. Előleges megegyezés szerint jutott a Derzsen meghalt.
választási mozgalmak, de sokkal higgadtabban, magyar pliilharmoniai társulatnak 1668 ft, a nemmint mult hetekben. E hó 6-án nagy értokezlotet zeti zenedének 887 frt 20 kr, a pesti zenekedvelők
Nemzeti szinház.
tartott az értelmiség, melyre a meghívás párt- egyletének 293 frt 60 kr, a budai zene- és ének
Pintek, máj. 7. „Galilei.'' Dráma 3 felv. Irta Ponsard
különbség nélkül küldetett szét, és a nagyszámmal akadémiának 293 ft 60 kr, a budai dalárdának 146 ford. Paulai.
egybegyűlteknek többsége Csengery Antal körül frt 80 kr, a zenész-segélyző egyletnek 146 frt 80
Szombat, máj. 8. XVI. olasz operai előadásul: „A tévedi
nS." (La traviata) opera 4 felv. Zenéjét szerz. Verdi.
csoportosul, kinok javára a volt balpárti jolölt kr. Közli: Ritter Sándor titkár.
Vasárnap, máj. 9. „IV. Lásslá.'' Eredeti szóm. játék 5
Martinkovics Károly többek jelenlétében ünnepé** (A muzeum mögötti hely) nem sokára egyike
felv. Irta Dobsa Lajos.
lyesen kijelentette visszalépési szándékát.
lesz a főváros legszebb részeinek. Eddig a követHétfő, máj. 10. „A nyelvtan." Vigj. 1 felv. Labiche ét
** (A honvédtoborzás) Pesten oly oredmény- kező mágnások palotái vannak oda részint épitve, Jolly után ford. Feleki. — És „A szép molnárnö." Vigj. 1
nyol folytattatott, hogy elsö nap hat egyént vet- részint tervezve: gr. Festetics György, gr. Káro- felv. Irták Mellesville és Duverier; ford. Somolki.
Kedd, máj. l l . XVII. olasz operai előadásul: „Az afritek fel altisztnek, másnap négyen állottak bo, ki- lyi Alajos, gr. Zichy János, gr. Károlyi Ede, gr.
Károlyi Sándor, gr. Csekonics Dénes, gr. Széche- kai nő." Opera 5. felv. Zenéjét szerz. Meyerbeer.
ket dicsérettel einlitnek.
Szerda, máj. 12. „A roszul őrzött leányok." Vigj. 3 felv.
** (A honvédségbe r.aló toborzás) a budai ke- nyi Imre, gr. Eszterházy Miklós és br. Rédl.
Varin és Délaporte után ford. Feleki M.
rületben nem mondható sikerültnek. Többnyire
** (Wielicska) ismét nagy rettegésbon él. A
Csütörtök, máj. 13. XVIII. olasz operai előadásul: „A
hasznavehetlen egyénok jelentkeztek, és a tobor- Ferencz-József akna, mely felett a templom, ven- tévedt nő." (La tra^jata) opera 4 felv. Zenéjét szerz. Verdi.
zottakat is nolle-volle azonnal szabadságra, kellé déglő és számos nagy épület áll, tele van vizzel
bocsátani, mivel sem beszállásolásukról, som ru- s a kiszivattyuzás igen lassan halad. Ez akna koSzerkesztői siiondanivalo.
házatjokról nem volt gondoskodva.
zopén régebben, hogy a foletto levő épületeket
— Vclejte. Sz. M. Köszönettel vettük a szép költe** (Adóbehajtás.) A pénzügyminiszterium a elviselhesse, óriási oszlopot emeltek fából és sóda- ményt. Ha csak sejtelmünk lett volna ily meglepetésről,
városi hatósághoz rendeletet intézett, melyben rabokból; most félnek, hogy a só elolvadván, a még e számban igyekeztünk volna fölhasználni; de lapunk
kiemeli, hogy a tavali jó aratás és a kedvező ipar- támoszlop összedől s akkor nagy szerencsétlenség már sajtó alá volt rendezve, mikor megérkezett. Igy olvasóinkat csak később részesíthetjük azon élvezetben, a mit
viszonyok daczára, a régi adóhátralékok, ugy a következhetik.
olvasása nekünk okozott.
folyó adó is aránylag igen csekély mértékbon fizet** (Belényesen Konye Petru) 70 éves moziádi
— Keresztes. S. I. Az érdekes történeti adalékot, a
tetik be. Ennélfogva szólittassanak fel az adóhát- lakos májusi, az ottani erdő közepén felakasztotta képekkel együtt, rövid időn közrebocsátjuk.
ralékosok adójuk befizetésére, és ha ez eikortelen magát, hulláját a községi lakosok a fáról levenni
— Miskolcz. K. K. „A haldokló anya" románeznak
maradna, hajtse bo az adóhátralékot a törvény egyátalában megtagadták ; levágását a járási or- van nevezve ; pedig nem egyéb mint egy igen csekély esetértelmében executio utján. Erről a miniszterium vosnak kellett egyedül végrehajtani.A helyszinére légnek hosszura nyujtott elöadása. A kidolgozásban sincs
érdem, sem érdekesség.
f. hó végeig értesitést vár.
kicsődült lakosság köhajgálás és átkos szitkolódás
— Pest. T. L. A cseresznye . . . Ez is románcza volna?
*" (Eltünt.) A—é magy. kir. pénzügyminisz- mellett futott el a görög köl. papokkal együtt — Nagy zavarban vagyunk a műfajok körül-. A beküldött verteri titkár mult hétfőn hazulról távozott, s távozta a hullától, ugy mondván: az okozta a határban a sek közt egyben, Az ki . . . czimüben van egy kis eszme, de
után három nappal nejének, ugy Pesten tartózkodó káros fagyásokat. Nagy még itt a sötétség, jegyzi csak jobb kidolgozással volna közölhető.
— Zágoni. Ezekkel a költeményekkel bizony nem
ismerőseinek levelet irt, melyben tudatja, hogy meg a tudósitó.
lehet reménye, sem lapunkba sem a Parnassusra juthatni.
midőn levelét olvassák ő nem tartozik többé az
** (Őrült prédikáló.) A napokban a barátok
— Deés. P. F. Az egyiket fölhasználtuk; a másikat il
élők közé. Az eltűntnek csakugyan nem is jöttek templomában egy igen tisztességesen öltözött, föl fogjuk használni; a képeket visszaküldjük.
mindeddig nyomára.
mintegy 26—27 éves fiatal ember az oltár közolében
letérdelt s ott minden áron prédikálni akart.
** (Gr. Széchenyi Béla) vadászatáról AlgirSAKKJÁTÉK.
ban — honnan a napokban tért haza, annyit Csakhamar kiderült, hogy őrült, minők folytán a
hallottunk, hogy kevés szerencséje volt az orosz- városházára kisértetett. A kapitányi hivatalba
494-dik sz. f. - Cheney G.-tól.
lánokhoz. Egy párduezot sebzett ugyan, de ez lépve, folytonos fohászkodások közt mindenre es(Amerikában.)
elvitte a golyót, ellenben egy roppant nagyságu küdött, hogy ő csakis az Istent imádja. Csak nagy
nehezen lehetett öt ezután a kórházba szállitani.
vadkan agyarát elhozta.
Sötét.
** (Haulik György zágrábi érsek), mint a Nála többek közt egy jegyzőkönyv és egy „Kőbátáviró jelenté, e hó 8-án röggel moghalt. A boldo- nyai Márton" névvel aláirt levél találtatott, moly
gult magas életkort ért el, 81 éves volt, 1788-ban levél ogy Ercsiben tartózkodó grófhoz van intézve
** (Az országos itélb'székek) szervezése foszületett Nagy-Szombaton, hol atyja gazdatiszt
volt, s őt szintén gazdatisztté akarta nevelni, de lyamatban van. A „Politikai ÍIjdonságok"-ban
midőn mint gyakornok az esztergomi érsek jószá- közöltük a semmisitőszékhez és a legfelsőbb
gain foglalkozott, csakhamar engedett hajlamának itélőszékhez kinevezettek névsorát. — Azóta
s a papi rendbe lépett. 1811-ben pappá szentelte- kinevezte ő Felsége a pesti kir. táblabiráivá a
tett, nem sokára az esztergami vicariatus levéltár- következőket: Beke János, Végh Ignácz, Monasznoka, 1819-ben pedig, miután hittani tudorrá lett, terly Sándor, Blaskovics Kálmán, Csacskó Imre,
Eudnay érsek titkára lőn. — Ezután gyorsan elő- Bovánkovics József, Pápay Károly, Ferenczy Ferement s esztergami kanonok, helytartótanácsos és rencz, Nagy Samu, Massirevics Samu, Baló Miczimzetes püspök, 1831-ban kanczolláriaireferens, hály, Marschalkó Leó, Haris György, Beőthy
1832 bon zágrábi nagyprépost s végre 1837-bon Zsigmond, Ráth György, Tölgyessy Károly, Perzágrábi püspökké lőn. 1843-bon nemességre emel- czel Béla, Dimits Emil, Herczeg Sándor, Wetttetett, 1852-ben a zágrábi püspökség érsekséggé stein Antal, Kudlik István, Burián Imre, Illuczemeltetvén, Haulik volt első érseke; 1856-bon bi- Oláh János, Mersics Miklós, Ászt Nándor és
oornokká neveztetett. — Jótékony és adakozó Bogdán László, eddigi kir. táblai birákat; tovolt hosszu főpapi pályája alatt, 50 éves jubileuma vábbá Tóth Elek, a pesti e. b. váltótörvényszék
alkalmával 80 ezer forintot osztott szét, a jurjavesi biráját; Horváth László, Fehérmegye első alisparkot közel 200 ezer ftnyi költséggel díszkertté pánját; Csillagh Benő, igazságügyminiszteri tit•
b
c
d
e
f
g
h
emolto; ogy falut is telepitett, moly most az ő ne- kárt; Agorasztó Miklós, sz. kir. Pest városa
Világos.
főbiráját; Nagy Imre, a dunántuli kor. tábla
vét, „Haulikfalva" nevet visol.
Világos indul s a 3-dik lépésre mattot mond.
czimzetes ülnökét; Barta Béla, pozsonyi jogaka
** (Machiavelli négyszázados születésnapját)
démiai tanárt; Mattyasovszky Lipót, Barsmegye
nagy ünnepélyességgel ülték mög Flórenczben.
A 489-dik számu feladvány megfejtése.
és Kállay Adolf, Szabolcsmegye 2-od alispánját;
A házat, melyben lakott volt, felirattal látták el,
Czorda Bódog, sz. kir. Szabadka városa főbiráját;
(Gérecz Károlytól, F.-Nyáradon.)
s ugyanott Atto Vanucci sonator mondott emlékSárkány József, pesti és Plainer Antal, pécsi ügySötét.
Világos.
Sötét.
beszédet. Továbbá 5 ezer lira pályadijat tüzték ki
Világos.
védeket; Ferenczy János, kir. ügyigazgatósági
Kd5-e4:
4.
Fd5-e4
Kg4-h5
a legjobb munkára „Machiavelli kora, élete és
1. Vei—e4t
ügyészt; Csík András, ügyvédet; Horváthlllés, 2.
Ke4—f35. Fe4—f5
tetszés.szer.
Fg4—e6
munkáiról."Este a Niccolini szinházban „Andriá"hétszemélyes táblai tanácsjegyzőt és segédelőadót; 3. Fe6—dö-i^
,
Kf3-g4
6.
Fh2-f4
matt.
c u
ját adták elő.
Lendvay József, Osváld Sándor, Csernák Béla,
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp Józsefe
•* (Mitzkievitz) hires lengyel költő hamvai- Dobos József és Szabó Ágoston, kir. táblai titká— Miskolczon: Czenthe József. — Csákváron: Kling Ivim.
nak Párisból hazaszállítását indítványozták a lon- rokat és segédelőadókat; számfoletti birákká pe- — Londonban: Gorgias Viktor.— Gelsén: Glesinger Zsiggyol lapok. Galicziában viszhangra talált az eszme dig: Szentmihályi István, posti ügyvédet és Vesz- mond. — Jászkiséren: Galambos István. — A pesti sakk-kör.
s a sandeci kerületi hatóság elhatározá fölkérni prémi János, a tiszántuli ker. tábla előadó-jegyzőjét.
Hövid értesítés: Miskolcz. Cz. J. Az első küldeményaz országos bizottmányt, engedje meg, hogy a
ből egy 3-mast még márcziusban közöltük; a jövö számboldogult költő hamTai a krakkói várhegyre szál** (Halálozás.) Hrabovszky György, volt hon- ban folytatjuk. Mondanunk, sem kell hogy az illető köröklittassanak.
védalezredes, egykor a Bem segélyére rendolt ben nagy tetszésben részesült.

H E T\-NA
\

1
.1

Hónapi-és
hetinap
16
17
18
19

Vasár
II.-t Tó
Kedd
Szerda
20 Csfit.
21 Pént.
22 Szóm.

Katholikus és protestáns
naptár

COrőg-orosz
naptár

.PTÁR.
Izraeliták
naptára

Ni

hossza

'P
kél

Sivan R. f. P- ó. P- ó. PMájus
]Május (ó)
C. Pönk. N. ,T. C. Punk. v. 4 E 2 Pclagia 6 Punk. fin.55 83 4 ?4 7 28
Pünkösdhétfő PflnkAsdh. 5 Irene
7 Punk.2 ü 56 31 4 23 7 29
57 29 4
Vernácz, Lib. "g Libor, Ivó
fi Hiob
8
7 31
58 26 4 9.0 7 32
Prudent Kánt. f Mennyei
7 Ker. megt. 9
59 24 4 19 7 33
Bernardin püsp. Bazilla
8 János hitt. 10
60 22 4 18 7 34
Hospitius
f Válent
9 Izaiás
ll Tóbiás
Julia, Hona f Julia, Lenke 10 Simeon
líS.Nasszo 61 20 4 18 7 35
Hold változásai. S Első negyed l íUn 10 óra 46 perczkor lélután.

hossza
f.

114
127
142
154
167
184
198

P-

0
44
55
41
41
17
44

kél
6.

Heckenast Gos-Etáv könyvkiadó-hivatalában megjelent és ott, valamint minden hiteles könyvkereskedésben kupható:

Egy magyar nábob.
Irta

Jókai

nyüg.

P- 6. P8 41 l l 49
9 49 re
ll
0 0 33
1 12
este
1 4fi
1 2fi
2 42 2 18
3 57 2 46

Szemere Miklós (arczkép). — Kedvteléseim. — A nvomoruság'pitvarában (folyt.). — Adalék a Martinovics-perhe*.
— Az obsitos (képpel). — Képek Japánból (két képpel). —
A fekete kabinet. — A párisi világtárlat és a magyar ipar.
— Egyveleg. — Tárház: Választottak mulatozásai.— Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyhái
és iskola. — Közlekedés. — Mi ujság? — Nemzeti szinház.
— Szerkesztő mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. »z.)

M ú r.

Regény 3 kötetben.

Harmadik

kiadás.

(8-rét 255, 255, 253 lap) füzve 2 ft. 4 0 kr.

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
OVAS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaimmal szorul szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisitva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett Seidlitz-porok
minden egyes katulyát, valamint az adagok papirjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

Ara egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasitás minden nyelven.

Kárpáthy Zoltán,
Regény.

irta J ó k a i M ó r .

Harmadik kiadás.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között
Három
kötet
(a népszerü kiadás 32—37. fütagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levő
zete) fűzve 2 f t . 4 0 k r .
hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél; továbbá: görcsök, vese- és ideges hajokban, szivdobo^ásnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódnlásnál, csuzus fogfájdalomnál, végül
hysteriára, búkórra és hazamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéröl, kik miután nálok minden,
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségűknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
gőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelött még a leghirhedtebb gyógyforrá»ok sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségűk caupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állvttatott helyre.

A főraktár létezik:
TÖRÖK JOZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7*<üik szám alatt.
UHÜL JÓZSEF ur kereskedésében, granátos-utczában.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégiai Bergen városból való valódi Dorscls-májltalzslrolaj Is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkonimal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
vegytanilag megvizsgáltatik e's czink'upakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorschhalaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a természet
által nyujtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- és
tfldöbajokban, scrophalus és rachitis, köszvény éscsúz, idült bőrkiütés, azeingyuladás, ideg- és több más bajokban
alkalmaztatik.
ll/fíll I
<4
gyógyszerész Bécsben,
503 (2 -50)
l t J . V l ^ l l i i m . 9 iiZU m Storch" Tuchlauben.

Titkos

betegségeket
s tehetetlenséget
(férfi gyöngeség.)
katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerü módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az ujonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyitia
Weiss J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnison fökórházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelőintézetében Pest, kis mező-uteza 33.
sz. 1. emelet, (a ,,Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsőn, naponkint reggel 7 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Dijjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kivánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
447 (11—12)

KAGHELMANN KÁROLY
Selmeczi Vihnyei gépgyárnokok

ajánlják mindenütt kitüntetett és első érmekkel jutalmazott most lényegesen javított

egybekötött kaszáló és arató-gépeit
ugymint is a maguk nemében legjobb és legkönnyebb járásu

magánylerakó-, arató-gépeit
és ország, szabadalmazott ismert igen gyakorlati

nyomtató-gépeit.

Rendeléseket elfogadnak a gyár igazgatóság helyben
Kotzó Pál ur Pesten és Tóth Lajos és Társa urak
Debreczenben.
485 (5—8)

VETORINI-BALZSAM.

Ezen a leghathatósb nöyény részeiből készitett, több orvosi kar által helybenhagyott és a magyar kormány által eladási engedélylyel ellátott szesz külsőleg
ideggyöngeség, görcs, csuz, rheuma, fejköszvény, fülzugás, fogfájás, suly, szájbeli és
égetés által történt sebzések, vizzel keverve mindennemü és a foghus betegségei ellen
sikerdus hatással használtatik. Szintugy kitünő füstölőszerül is szolgál.
Egy üveg ára 1 frt. 5 0 k r . o. é. postánküldve 10 krral több.

TARTALOM.

. Hö I d
nyüg.

HIRDETÉSE

kizár, szabad., hires és közelterjedésben részesült

i harmatié (Schönheits-Maithau)

a bőr kiegyenlítésére, a szeplő kiirtására, a redók kiegyenlítésére s a bőrkütegek,
a nap es szél által barnitott bőr és más az arczot, a nyakat és mellett elborító tisztátalanság eltávolítására.
Egy üveg ára 1 frt. 5 0 kr. o. é. postán küldve 10 krral több.
ffgT Fórakhely Magyarországon TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál P e s t e n ,
király-utcza 7. szám alatt.
5 1 7 (2—6)

Kutya-labdacsok,

Anglia leghirnevesb állatorvosainak évek hosszu során tett
tapasztalásai alapján,
Kwizda
Ferencz János által készitve,
Korneuburgiian; kutyabetegség,
görcsök, vidatáncz, nehézség, csuz
s a rendes kutya-betegségek ellen.

M F " Biztos óvszer a veszettség ellen. ^ H £
•". Egy skatulya ára 80 kr.
HST" Valódi minőségben
kaphatók Pesten: TÖKÖK JÓ-

ZSEF gyógyszerész urnál, királyutcza 7. szám.
5i 8 (i—4)

Sekiildefetf.

Minden háziállat közt kétségtelenül legkedveltebb állat a kutya,mintáz emberiségnek, leghívebb kisérője, s ritka tulajdonságai , ragaszkodás s hasznosságánál fogva
lkerülhetleu szükséges állat; őrzi vagyonúnkat s mint vadászeb s vonó-állat tesz
szolgálatot, s az állatvilágban egyszersmind
a leghívebb barátunk, a kutyának magasb
szervezete magával hozza, hogy könnyebben
betegségekben esik. mint más állat. A vadászebek tulajdonosai részéről átalános a panasz,
hogy épen oly kutyáktól valának kénytelenek
megválni, melyekhez kitünő szolgálatok
miatt a legszebb reményekhez valának kötve.
Legtöbbnyire a víziszony s a kutyabetegségek azok, melyeknek a kutyák áldozatul
esnek; ennélfogva minden eb-tulajdonos szivesen veendi, hogy ha a Kwizda Ferencz
J. Korneuburgi gyógyszerész által angolmódra készitett kutya-labdacsaira figyelmeztetjük, melyben oly szerre talál, mely a
kutyabetegségek minden nemei ellen eddig
is a legjobbnak ismertetett el, s üdvösnek
bizonyalt be, — és kapható Pesten, Török
József gyógyszerésznél király-utcza 7-dik
szám alatt.
519 (1)

í-ll

Heckenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten, (egyetem-uteza 4-dik szám)
megjelent és minden könyvárusnál kaphatni:

Uj teljes magyar és német szótár,
tekintettel az egyes szók helyes kiejtésére,

rokonságára, valamint azoknak hajlitása, füzete s különböző értelmeinek
körülírás által meghatározott szabatos előadására, különös figyelemmel levén
a természettudományokban, az uj törvényhozásban a kereskedelemben stb.
szokásos szak- és műszavakra.

• • rs-

Irta Dr. BAI-IiA«I MÓR tanár.
I. kötet.

II. kötet.

NÉMET-MAGYAR RESZ.

MAGYAR-NÉMET RÉSZ.

Harmadik kiadás.
Harmadik kiadás.
8-rét (863 lap. Boritékba füze 4ft.Fr»nczia 8-rét (723 lap). Boritókba füzve 4 ft. Fran.
bőrbe kötve ö ft.
ezia bőrbe kötvefift.
**

1

i b-

277

27fj

Legujabb párisi minták
nűi vászon-készletekből,

mint:
ágynenirt in$ck, corsettek, nadrágok, pongyola öltönyök, fésfliö köpenyek stb. ajánl

wMk

Türsch F.-nél

Pesten, váczi-utcza 19-dik szára.
8 W * összeállitott menyasszonyi
készletek 400, — 600, — 800", — 3000
ftig mindég megszemlélhetek.

s

nagy választékban, a legjobb rendszer szerint, szilárd puskamüves munka

Különös figyelmeztetés

Gyakran felmerült eseteknél alkui- j
mam lévén sajnosan tapasztalni, snisze- i
riiit „Giliszta csokoládé" név alatti
ismert, kitünö hatásu szeleteim üzér-í
kedő csalók által utánoz tatnak, s az j
ál-szer sajátomról vett minta sierinti
utasitás mellett terjesztetik; van szerencsém aj tisztelt közönséget ezennel
figyelmeztetni, hogy valódi általam ké- j
gzitett giliszta csokoládénak csak azt is- j
merje el,meíynél a mellékelt utasításon I
nevem nem nyomtatva, hanem sajátkezülegaláirva van, miat itt alább látható, i
Egyébiránt legczélszerübb a megrendeléseket közvetlenül nálam, vagy
a könyvecskémben megnevezett t. bizományosoknál eszközölni. 458 (6-12)
Kapható Pesten: Török József
és Thaümayer és társ uraknál.
/

•

.

;

;

I ) '

PSF" saját készítmény ~ m

finom sodrony és damaszk csövekkel s csinos vesétekkel OÓ, 7 0 , 8 0 , 9 0 , 1OO egész
120 forintig, továbbá

Lefaucheux vadászfegyverek,

aüt

Egy
Egy
Egy
Egy

csappantyus-íegyverek, tóint

szimpla vadász-fogyvor vascsővel
dupla fegyver vascsővel és patentcsavarral köményen forrasztott .
dupla fegyvor drótcsővel (Rubans) lüttichi
dupla fegyver, zsinór vagy finom damaszk csővel

7—10
. 15—18
22—28
30—50

Revolvereket

vasniimkákat

LOTZ A. és TÁRSAI-nál
Pesten, váczi-töltés 403.

Flobert pisztoly és puskák, s . l t

^

i t . szülékhez!

~~

UNSCHULD EDE,

•.ima 3Bg-wf

Pesten, váczi-utcza a „levél"-hez.

ÜKS?" A legszilárdabb munkáért, s a fegyverek szabatos lőképességeért jótállás vállaltatik, s nem tetszés esetében
14 nap leforgása alatt kicseréltetnek.
gSgr- Vidéki megrendelések leggyorsabban teljesittetnek. "W@

Nagy Mihály s. k.

rnf-l1 CD S- ar ü S i
—I s> »

• « : ss. Í

Kröczer Ágoston m. k.
gyógyszerész Tokajban.

<» 5,s;
m -*o-

35 f£

Figyelmeztetés a szülőknek!

m <?%

Alólirt ajánlja a t. szülökfigyelmébeáltala készitett

mely nemcsak biztos hatása által, de egyszersmind kellemes izénél fogva felülmúl
minden ilynemü találmányt.

Ára 1 dbnak 15 kr. oszt. ért.

8 ^ " " Nagyban megrendelők méltányos
engedményben részesülnek.
446 (9—12)

Sipöcz István.
gyógyszerész Pécsett.

CD
00

A szerzö saját kiadásában megjelent és Pesten az EOGENBERGERféle könyvkereskedésben, valamint minden más könyvárusnál is kapható :

A nemzöképesség

és időelőtti csökkenésének okai
valamint oktatások annak

Dr. GROSSMANN,

szem- és fülorvos
PESTEN,

József-tér, 11-ik szám alatt, Grosi-féle
házban.
f*~ Rendel hétköznapokon délelőtti 11 — 1 és délután 3—4 óráig. —
Szegények izámára ingyen minden vasárnap délelőtti órákban. 480 (7—12)

„

CD- TT
CL
CD
^ 2.3 ~g.
g-g1?

n Mr
l-l.

mi
n-i.

AK angol eredeti kiadásból már 200 ezer példány kelt el és
eddigelé 8 nyelvre van fordítva.

t&kélHes vl8*za*>Hifására.

Miniuoksik «,JÍB1T», kik mértékt»l« ki»sap«ngM, titkos bünök és ragály követk í y t i l i * & szeBT&dnek

Azonkivül oktatások a h á x a s s á g czéljairól és kötelességeiről,
valamint gryógyeljárás a közösülést képtelenség és terméketlenség körül.

Irta CURTIS J. L., gyakorló orvos Londonban.

Nehány ábrával.
Ára vasí«nba kötve 1 ft. Postás bérmentesen kUIdre 1 ft 10 kr.
Curtie könyvét „A nemzőképesség," öregnek étfiatalnakkel
lene birnia. Es egy kitünően irt orvosi munka, mely azon szomoru betegségek gyógykezelőiéről g«61, melyek már annyi azámos életboldogságot tettek tönkre.

Hatodik kiadás

Í_

•-• <»

i

(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés é« nemi betegségekről, az utóbbiak óv- ét gyógymódjaival.
457 (11—12)
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t, lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszeréről,

a íérfl <a női iv»rszerek boneetani ábráival.

Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több;
utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető Merzótől következö
czim alatt:

Dr. Eiber V.

i (10-12)

Legujabb

Holl' János,

fegy verkészitő és k e r e s k e d ő

Kapható Pesten: Tőrök József és Thallmayer és társa, nemkülönben könyvecskémben jegyzett t. bizományos uraknál, egy db
20 kr., nálam 6 darab 1 ftért. 440 (6—12)

giliszta csokoládét,

sz.

^figyelemreméltó bizonyitvány.

fauchoux puskatöltények, franczia gyártmány, ajánlja

^;ii;i

:C

Ló-istálló teljes felszereléseit és egyes ló-istálló

ftig.
„
„
„

Lefaucheux módszer 6 lövéssel, tökéletes önfelhuzással 10, 12,
15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 forintig.
D í c r Z i i l l l'ftl/ P^ r j a szimpla 2 forint 50 krajczártól, dupla
I l l S / l l U l j U l i csővüek 4 forint 50 krajczártól fölfelé.

saf„-

^SíSaa

-# — — —

a leghiresebb franczia gyárakból 42, 45, 50, 6 0 «»gész 115 forintig; mindennemü

-

Érdekelt bizonyitvány „Giliszta csokol á d é m " tekintetébe. Szikszó, január 13-án
1869. Tekintetes érdemes ur! Uraságodnak
bizonyosan jól fog esni a tudósitás, hogy
„Giliszta csokoládéjának'" hatása csodálatos nagyszerü volt, is csakugyan sajnálatos
volna, ha a tekintetes urnak titka idöjártával
nem kerülne nyilvánosságra, mert daczára a
vegyészet nagybani előhaladásának az utánzót „Giliszta csokoládé" az önéhez képest
semmi? Most tehát ismét felkérem önt ezen
ide mellékelt pénzért számomra „Csokoládét" küldeni sziveskedjék. Mely kérésem
mellett vagyok és maradok alázatos szolgája

^

VADÁSZFEGYVEREK «'

461 (3 - 3)

a szülék

^

P.

Pesten, József-uteza 66-ik száma
saját házában.

03
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2 á-

asszonyi vaszonkészletek:

ágynemű, ingek, corsettek, saoknyák, stb. vászonnemüek. •

Törsch F.-nél
Pesten, váczi-utcza 19-dik szám.
összes árjegyzék bérmentve.
462% (8—3)

udvari szállitó ur központi raktárának, Bécs, Karntnerring 11-dik szám.
Bécs, 1869. márczius 7-én.
>•'
Kinek a következő tény talán csodálatraméltónak tetszene, mintt hogy egy évekig tartó nyavalának csaknem hihetetlennek tetsző orvos; lábáról szól, annak becsületemre bizonyítom, hogy a tény csakugyan ugy
». áll, mint én azt itt előadandom. 15 évig folytonos hasfolyásban szenved. tem, mihez még gyomorbaj, étvágyhiány s később mellfájás is járultak.
^Használtam számtalan szereket, hogy láthatólag végnek eredő életemet
f< moghosszabbithassam, de mindez hasztalannak mutatkozott. Máris köt|l zelgő halálomat titkolódás nélkül előre jövendölték. íly nyomorban egy
I igen ügyes orvoshoz fordulván, ez nékem a Hoff-féle maláta-kivonat
! | egészségi sör mint fő erősitőszer használatát, a Hoff-féle egészségi
I; maláta csokoládénak és (mivel mellbajban is szenvedtem) a Hoff-féle
^'maláta-mellczukorkák hozzávételével, ajánlotta. Hihetetlen volt az
|» azonnal beállott siker; minden üveg maláta-kivonat, minden csésze ma|J láta-csokoládé véremet szinte .megváltoztatta, naponta erősbödtem,
| étvágyam ismét megtért, elsoványodott testem s szinem javult. A ki
|3 eddig már életem végét bekövetkezni vélte, bámult, hogy engem 3 hét
lefolyta után ismét felüdülve látott. En pedig megmentésomért Istennek
hálát adván, minden betegeskedőnek használatul lelkiismeretesen ajánlom
minden más erősítő szerek felett a Hoff-féle maláta-készitményeket.
Kérem egyszersmind, 18 üveg maláta-kivonatot, 2 font maláta-csokoládét és 10 katulya czukorkákat küldeni.
Köss Henrik
m. gróf Batthyányi Jozsef ménes-igazgatója.
8HF" Az egyedül valódi Hoff-féle malátaléteg-egészségi sör
valamint az egészségi maláta-csokoládé és maláta-czukorkák főrakhelye egyedül: Bécs, Karntnerrint ll-ik szám. A ragjegyen Johann
Hoff névvonás.
Árak: Malátaléteg egészségi sör üveggel és csomagolással együtt:
6 üveg 3 ft. 70 kr., 13 üveg 7 ft., 28 üveg 14 ft., 58 üveg 27 ft. 30 kr.,
120 üveg 55 ft. — Egészségi maláta-csokoládé 1. sz. 1 font 2 ft. 40 kr.,
2- sz. 1 font 1 ft. 60 kr., 5 fonthoz % font, 10 fonthoz 1 >/, ingyen adatik. — Maláta-csokoládépor csecsemőknek a hibázó csecstej pótlékául 80
és 40 kr. — Maláta-mellczukorkák 60 és 30 kr. — Mind Bécsben feladva.
Kapható P e s t e n Törők József gyógyszerész urnál, királyutcza 7-ik szám.
506 (1-3)
Heckenast Gusztáv könyvkiadóhivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4-ik
2 szám) megjelentek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:.

Gróf Cziráky Antal.

A magyar közjog alapvonalai.
Swrzö nyomán irta

Hegedüs Lajos.

Második bővített kiadás. 1869. (8-rét. 400 lap.) Fűzre 2 fawnt.

forintig.
Ezüst henger órák 4 rubinra . . 10—ll
»
» arany foglalv. rugóra 12—13
»
» kettős födéllel »
15—16
»
» kristalüveggel
» 15, 16—17
» horgonyórák 15 rubinra » 15, 16—17
v
»
l ő » kettős födéllel 19
20—22
» angol horgonyórák kristalüveggel 19,
20—22—24
» ugyanazok kettős födéllel
. 24—26
» vál. remontoir kengyelnél felh. 28 — 32
» ugyanaz kettős födéllel 35, 38, 40—45
Arany órák 3. sz. horg. 15 rub.36,40, 45—50
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—80
» valódi remontoir kengyelnél
felhúz
70, 80, 90—100
» valódi remontoir kettős födéllel .
. 100, 110, 120, 130—200
Arany hölgyórák (3. sz.)
» henger 4—8 rubinra . . 25, 28—32
»
» 8 rub. kett. födél. . 38, 42—45
» horgonyórák 15 rub. kettős födéllel
50,55—60
» vál. remontoir kett. födéllel 70,80—100
» h. órák zom. gyem. . 60, 70, 80—100
Inga-órák hetenkinti felh. ft. 16, 20, 22—24
» órai és félórai ütéssel . . . 30—32
» óra és negyedóránkénti ütéssel . 48
60-55
Havi regulatorok . . . * . . .
30—32
Ébresztö óra
6
Ezüst lánczok 4 ft 50 kr., 6, 6, 6ft. 50 kr.,
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft.,
8 ft. 50 kr. 9. 10, 15ftig; hosszunyaklánczok
7 ft., 8 ft. 50 kr., 9,10, 15 ftig.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett, gyorsan és pontosan teljesittetnek.
Egy inga-óra pakolásáért 1ft.50 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.
ÜKT" Nem tetsző ára kicseréltetik.
Javítások legpontosabban és jutányos árért
teljesítetnek.
475 (7—12)

Friss

VETŐMAGVAK,
ugymint:

Lóhere, valódi franczia és magyar
luczerna.
Lóhere, stájer vörös.
Rétin here, fehér hollandi.
Vadócz (Reigras), angol, franczia,
olasz, belföldi.
Réthi csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparczette).
Cinkor- és takarmány-c«éklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, motaar, nyári és fiszirepeze.
Tavaszi-buza és rozs.
Pohánka.
« 7 (H-18)
Mezei komócsin (Timotheusgras).
Burnótfü (Rmpinella).
Akáczfa-magvak.
És más magfajok.
Olaj-pogácsa.
Sza'ppansyökér, yagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-olaj, legjobb minőségü.
Disznózsir, Szalonna és háj,
Angol patent-kocsi- és gépkenöes.
Fekete lábföld virágokhoz.
SHT" Jó minőségbon és jutányos
áron kaphatók:

Halbauer G. János,
kereskedésében Pesten.
Raktár ét irodája saját házában
Terézvároi, Kombach-utcza 7. Siam a.

: ' •

HE!;-

278

A nyári idényre, nyári-lakok, kirándulások és utazások számára

Tavaszi árjegyzék

Magyar átalano8

közgazdászat^ ipar és keresiedelmi

váczi-utcza

központi ügynökség

TürseSi F.-töl,

19-dik szám a „nagy Kristóf" mellett

KERTÉSZ és EISERT Pesten,

Függönyök és butor-vedkendők.
Angol csipke-függöny, két szárnyos, egy ablakra, 5.75, 8, 10, 12, 14 forint
és feljebb.
Angol csipke butor-védkendők, drbja 30, 40, 50, 60, 80, kr. és feljebb.

Ezen 10,000 forintnyi óvadék mellett engedélyezett intézet üzlettárgyai:
B i r t o k o k adásvétele és haszonbérlete. K ö l c s ö n ö k kieszközlése ingatlanokra. Biztositási ügyekben az érdeklettek által a biztositási szerződések
alapján támasztható jogos igények érvényesítésénél felek jogképviselete. Pénzbehajtási ügyletek. Bel- és külföldi intézetek, társulatok, községek, nyarak, kereskedőházak s magánosok érdekeinek képviselete. Efcyesck pénzügyi és birtok-viszonyainak rendezése s vagyonának kezelése. Társulatok és vállalatok
létrehozása. Üzleti összekötteté«.ek előmozditása. Uj ielledezések és találmányok értékesítése. Ügyletek és üzletek körüli útbaigazítás, felvilágositás
s tanácsadás.
Ez intézetnél egy a keleti tartományokat érdeklő külön jogügyi és
üzleti osztály is alakíttatott.
Az ügyködő felek előnyének s érdekeinek lehető előmozditása tekintetéből az
intézet, a tulajdonos ügyvédi irodájával egyesittetett.
l'rogrammok, melyekből az intézet díjszabályzata is kivihető, dij nélkül és
bérmentve küldetnek.
Kármán Ijlljoe,
397 (4—11)
köz- és váltóügyvéd s a fentebbi intézet tulajdonosa.

lümzetek, csipke, fehérnensüek, meglepő szép s legujabb divat szerinti tárgyak:
részint érkeztek, részint naponkint érkeznek, s a legolcsóbbtól a legfinomabbig lehető
legjutányosabb árakon kaphatók.
Gyász-czikkek Oépe-böl vagy csipkéből u. m. chemisette-ek, gallér és
kézelők, fátyolok, zuáv-ingek, tokotok, valamint
Csipkekendök, Rotonde-ok s Köpenyek nagy választékban feltünő
olcsó árakon.

Különösen finom czikkek:

Brüsseli aplicatió ruhák 400, 600,1000 forint és feljebb.
Aplicatió legyezők elkészítve 36, 40, 50, 60 forint és feljebb.
Aplicatió és Chantilli csipkék és fodrok minden szélességben.
Aplicatió zsebkendők, „Barbe"-ok, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 40 forint és feljebb.
Az elősoroHakon kivül szolgálhatok még minden a szakmámban tartozó czikkekkel.
421 (3—3)

Az ataiauonau jónak elismert vitiixli » egészen frisen érkezett
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Heckenast Cíugzíáv
könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelentek és minden könyvárusnál kaphatók:

mell- 8 tüdőbetegek szamára,
továbbá: rekedtaég, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás Tompa Mihály versei. A költő arczképével. Hat kötet (1375 lap, 16-rét)
torokgyuladások 8 nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:
fűzve 7 ft. 50 kr. Diszkötésben
10 ft.

PESTEN: Török József gyógyszerész urnál a király-utezában, — dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a váczi-uton, - Thalmayer A. és társa, — Oszetszkj Tompa Mihály. Dalok és romáuezok. A költő arczképével (480 lap,
16-rét) vászonba kötve, aranyvágással
3 ft. 50 kr.
F.» — Schirk J., — és Gerhardt A. uraknál.
B U D Á N : Sdjwarzuieyer J. gyógyszerész urnál.
*
Tompa Mihály. Regék és népregék. Külön kiadás (446 lap, 16-rét) diszKolozsvártt: Megay M. C. S.-Sz.-Győrgyőn: ötvös P
Aradon: Probst F. J
kötésben
3ft.50 kr.
gyógysz.
Körmöczön: Draskóczy gy.
Aszódon: Sperlagh J. gy.
Karolyfehérvár: FischerÉ. Sopron : Voga és Rupp- Tompa MiháJy, ujabb költeményei. Külön kiadás (430 lap, 16-rét) váBaján: Klenautz J.
recht.
Brassóban: Gyertyánfy. Fa-1Kubáiban: Stojánovies.
szonba kötve, aranyvágással . . . .•
3 ft. 50 kr.
Knn-Sz.-Miklós: Stoits A. S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J
bick és Jekelius gysz.
Sasvar: Mücke A. gy.
Lugoson: Arnold J.
Battonyán: Biguio K.
Tompa Mihály, legujabb költeményei. l»67. (VIII. 16« lap, ltí-rét)
Segesvár: Misselbacher J
Belgrádon Nicolaeovics test. Médiáson : Breiner K.
fűzve
1 ft. 20 kr.
Beszterczén : Dietrich ésMosonban: Pranter J. gysz. Serajevoban: GyulekaN.G
Sziszeken: Kubányi F.
Miskolczon: Spuller J.
Fleischer.
Tompa Mihály, virágregék, negyedik kiadás (8-rét 420 1.) fűzve 2 ft, 50
Bonyhádon: Kramolin J. gy. Mitrovicz: Krestonoshies A. Szombathelyen : Mitterkr., vászonba kötve 3 ft. 60 kr., diszkötésben 5 ft.
mayer gyógysz.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Marosvásárhely: Jeney gy. Székesfehérvár : Say R
Csáktornyán: Kárász A..
gyógysz.
Munkácson: Gröttier L.
Csúfon : Borsay F. gysz.
Siklóson: Nyers S. gysz.
Debreczenben: GöltlN. gy Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horacsek J . SzaShmáron: Juracsko D
Deésen: Krémer S.
Szent-Miklóson: Haluschka
Dettán : Braunmüller J. gy. Nezsiderben: Fuchs J.
Devecserben: Hoffmann B Nyitran: dr. Láng E.
gyúr
Eszeken: Kawilowicz gysz. Nyíregyházán : Hön^chEde Szarvason: Réthy V.
Eperjesen: Zsembery Ign.
gyógysz.
Szentesen: EissdorferG.gy
5
f o n t
Érsekujvár: ConlegnerIgn. Nagy-Becskereken: Nedelés Prohaszka Gyula.
Plant-CIylon-kávé . . 4 ft. 20 kr.
Egerben: Wessely gysz.
3
ft.
40
kr.
kovics és Haidegger.
Temesvár : Kraul és Roth Portorico-kávé .
Eszéken : Thürner fiai és Nagy-Kanizsán : Welisch
gyógysz.
Arany-Java-kávé
3 „ 80 „ Cuba-kávé egész finom 4 „ 40 „
Tokajban: Krotzer A. gy Laguayra-kávé .
és Lovack gyógysz.
Dessáthy gyógysz.
4 ,, — ,) Gyöngy-kávé egészfin.4 „ 50 „
Nagy-Károly: Schöberl C. Tordan: Welits és Wolf.
Gjorött: Brunner F.
továbbá:
Nagykikinda: KomkaA.J. Tatán: Niertit F. gysz.
Gyalan: Lukács gysz.
Török-Szent-Miklós: Pil- Czukor, brasiliai-rhuni, egy pint 1 ft., legfinomabb janiaikai-rhum,
Haczfeld: Hagelschmidt V. Nagyváradon: Janky A.
lösz M.
Hátszegen: Matesy B.gysz. Nagyszombatban: PantotPecco-virág- és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-félék a
Trencsénben: Simon A.gy
Ipolyságon: Mikulási T.
sehek R. gyógysz.
legjutányosb áron kaphatók Pesten,
Unghvártt: Telendy gysz.
Jánoshazán: Kuna gysz.
Orosházán: Vangyel M.
és
özv.
Benesch
P.
Jolsvan : Maleter gysz.
Pancsován: Graff gysz.
ITjvidéken: Schreiber F.
Kaposvártt: Schröder J. gy. Pécsett: Kunz Nándor.
Kőszegen : Strehle gysz.' Posegán: Balogh gyógysz. Varaimon: Elizár gysz.
a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt.
Károlyvártt: Benieh J.
Putnokon: Szepessy gysz. Veszprém: Fremmel.
Kis-Mártonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Vaczon : Tragor A.
Ajánlják továbbá az igen tisztelt hölgyek és iparosok szives figyelmébe az ugya n
Varazsdon: Halter gysz.
| és Dussil gysz.
gysz. és Spatay A.
Verseczen: Herzog gysz.
| Rosnyón : Posch J. gysz.
Kassán: Eschwíg E
ottan ujj onnan nyitott
Késmárk :GenersichC és A. Rimaszombat: Hamaliárgy. Zimony: Ivanovics és fia.
mindenféle amerikai
Zalatnán: Mégay Gyula.
Roman: Milutlnovitz S.
Kecskeméten: Papp M.
Karausebesen: Weber A. gy. R ékáson : Boromi K. gysz. Zombor: SteinfiaMárk.
Károlyfehérvártt: Fischer Szászváros: Sándor R. gy.Zsámbokrét: Neumann M.
Szabadkán : Hofbauer I. gy. Zentán: Wuits testvéreknél.
Ed. gyógysz.
azon biztosítással, miszerint csak világhirü és elismert kitünö
Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.
486 (3-6)
gyártmányú varrógépek tartatnak, melyek számos s a legujabb segédeszközökkel ellátva, tökéletes kezeskedés mellett
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:.
különös jutányos áron szolgáltatnak.
Legjobbféle
j j ,
valódi gyógyszer.
A használati utasitása ábrázatokkal oly világos és kimerített, hogy a gépkezelés módját minden személyes oktatás
Lobry és Parton-tól Utrechtben, a skrofulák
nélkül bárki is tökéletesen magáévá teheti. — Árjegyzék kis bőrkütegek sat. gyógyitására. Egy üveg
vánatra megküldetik.
ára 1 ft.
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya
fS/
Vidéki
megrendelések
a pénzösszeg beküldése ragy utánvét mellett a legára 23 kr.
Stíriai Stub-havasi-növény- gyorsabban eszközöltetnek.
474 (7—12)

5 font jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.

Baahofer és Járinay-fiál,

varrógépek-raktárokat

Dr. Behr ideg-extractusa,

a« idegek erösitésére s a fest edzésére ára
70 kr.

nedv

mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

Die „Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öffentliche Gesundheitspílege und Medicinal-Gesetzgebung" bringt in Nr. 48 voiu 27.
November 1866 über „Schneebergs Kriiuter-Allop" Folgendes:

S*~ A t. cz. vidéki közönségnek! Üzletünk könnyebb feltalálása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz,
mely a lánczhidtól veszi kiindulási pontját!

„Der aus Alpenkrautern bereitete „Schneebergs Krauter-Allop" des Herrc
Apothekers Bittner in Gloggnitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirehen, ist
bei allén katarrhalischen und entzündlichen Krankheiten der Respirations-Organe ein
vorziigliches Unterstützungsmittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden
Keiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. s. w.
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besanftigenden und reizmildernden Eigenichaften mit gunstigem Resultate angewendet."

Főraktár: B I T T N E R ISYUIJA. gyógyszerésznél Gloggnitzban.

Dorottya-utcza 2. sz., a „magyar király"
czimü szállodával szemközt.
XlA.ZT-AJRT.AS C Z I K K E I :
g - é p e k , magánzók részére:- (Soda) viz késxitö

Pesten.

$IGS>^ Az árak készpénzfizetés vagy utánvétel mellett értetődnek. "3PQ

Ptsten, Sebestyén-ulczn 5-ik szám

. Hh

a következő alkalmas csikkeké
czikkeket ajánlják
a

_

Kis dézsa alaku gépek,
határozottan a legkitűnőbbek, segitségével 10 percz
alatt oly fagylalt állittatik
elő, mely kés?.itésk5zben
egy azokban alkalmazott
kanál alaku készület által
f o l y v á s t átkevertetvén,
finomságra 8 keménységre
nézve kivánni valót nem
hagy hátra. Egygáp,melyben
2itczét vagy tetszés szerint u
kevesebbet készíthetni, ára Henger alaku gépek
lb lt ÜU kr. -Nagyobb , Zi üAlati utasitás szerint,
képest lu—20 percz alatt
ítczeig használható neme- f ákhoz
épitenek jó fagylaltot, bomejök
ket gyorsan megszerzünk. pléhböl készülve , 1 itezének 8

A szik- (Soda) viz, egy ép oly egészséges mint
kellemes ital, csakhamar általános használatba jött.
Nagyobb városok gyárak által láttatnak el vele,
vidéken ezen gépek nem csak tökéletes sikerrel
használtatnak, hanem azoknak megszerzése a nagyvárosi lakosra nézve is előnyös, mivel velök minden
magánzó kevés fáradság mellett sokkal olcsóbban,
jobb minőségü és mindig fris vizet készíthet.
Belföldiek ll és 12 ft.
Legjobb franczia készítmény 14 és 15 ft
j>íl"t. k e r t i f c e g k e n d ö k , bármily vizedónynyel minden to- p
(Dézsa alaku gép.)
rabbi előkészületek nélkül használtathatván, egyszerü használati móiljnk s
erős hatásuknál fogva meglepők. Darabja ll) ft 80 kr.
6
s
it 80 kr, 2 itczéuek 13ft60 kr,
finom czinnból 1 itezénök 13 ft
" r n l i a < « > i f á s o k 1 ft 80 krtól 3 ft 50 krig.
SO kr, 2 itezének 58 ft.
k á v é - ö r l ö k 2 ft 80 kr, 3 ft 20 kr, 3 ft 60 kr.
drótfonadékból, 7-12" 3Í, 40, 50, 60, 70, 80 kr.
s z é n n e l l m s y . n á l l i a t ö v a s a l ó k 4 ft.
H í i s i t ő m e d e n c é k 2 ft 50 krtól 5 ftig.
p e n z s z e l s r ó n y k é k , vasból készültek, osztálylyal, 8" 4 ft,
K e r t i srye:rtyíita.rtólc, szélmentesek 1 fttól 2 ftig. Petroleum lftíOkr.
9" 4 ft 6» kr, 10"ftft 25 kr, 12" 6 ft 60 kr, 14" 8 ft, 16" 12 ft.
Síljt- o s vaj-tsiMiyoroli: üveg fedővel, 1 fr. 60 krtól 5 ftig.
a s z t a l i c s o n k o k , uj nyomó-keszülettel, 1 ft 80 kr, 4 ft. KöSaíátfl-lcésüKlotel-c puszpángfábói és szaruból 30 krtól o ft 50 krig.
zönségesek Í55 kr: angol ajtó-ossengfök 3 ft.
E e e t - é s ol«í-ta.rtóli: és menagérek 1 fttól 15 ftig.
p a t e n t tlttf^ólíiiy.óíc 1 ft !)0 kr, közöns. 15 krtól kezdve.
P o í i ü r - l i o r t l ő l t , sodronyból főnymázoltak stb. 65 krtól 14 ftig.
Golyó alaku k á v é p ö r k ö i ö l c 2 fr. 80 krtól 8 ft 50 krig.
Poassg'ő't fijgryas:e"fó gY-ipeli: 15 ft.
E x e c l l o n s k á v é í ö s í ö . j í é p o k 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ft, csésze feketéH a b v e r ő e-éj>eíi: 1 ft bO knói 2 ft 90 krig.
nek 3 ft 00 kr, 4 ft 3J kr, 5, 6, 7 ft, 8.ff 25 kr, 9 ft 50 kr.
Angrol l c é z i - l í i m p í i s o l t 60 krtól 6 ftig.
é s fiíirtlö J i é T m é r ö k 60 krtól 2 ftig.
A m e r i k a i r i s - s z a i n m »»;ol>a- é » sczőir^egy-sopröli:.
Sfépelc 75 krtól 2 ft 20 krig.
1 ft 15 krtől 1 ft 30 krig. K é z i - s e p r ö c s k é k 60, 6i, 70 kr.
p a p i r 25 kr, perzgiai féregpor 20 kr.
fából és viaszvászonból 30 krtól 4 ft 50 krig.
V a s e s e r n y ő - á l l v á n y o k 3 ft 75 krtól 6 ftig.
6 fttól 27 ft :i0 krig.
'
3üesg-níat>T> egrérfogjök, kitünőek 1 ft 50 kr.
"Virág: íiigyjsyö k o s a r a k , ablakbavalók, 1 f 50 krtól 6 ftig.
SXacla.r-ka'litkak, "függők és asztalkákon 1 ft 80 krtól 21 ftig.
Asztali és uzsonna-evőkészletek, kávé- és pohártá!czák, evő- és kávéskanalak

kenyérkosarak s egyéb, ebédíó'k, kávéházak stb. berendezéséhez szükséges tárgyak.

kényelmes k e r t i székek 3 fttól 5 ftig

KNEPPLER MÓR ezüst inggombjai gyári r a k t á r a , tuczatja 70
krtól 1 forintig.

Közönségesek, különféle fanemekből 25 krtól 80 krig; befont és nád boxcbotok 50 krtól 2 ftig; finomabb neműek, különböző nemes fákból, vaKerekalaku legyezők, különféle kiállitásuak, papir-, vászon-, battiszt- és selódi nádból, halcsontból, faragványokkal, elefántcsont- és valódi ezüstfo- $•
lyemből készülve, 12 kr, 30 kr, 1 ft 25 kr, 3 ft 50 kr.
gókkal stb felette dús választékban 1 fttól 8 ftig.
Zsebbeli összetoló legyezők, 30 krtól 2 ft 50 krig.
Dohííuyzó-botok 2 ft 50 krtól 10 ft 50 krig, gyermekbotok 15 krtól 50 krig
Fa-legyezők, változatos kiállitásuak, 25 krtól 8 ftig. "
Befont súlyos vasbotok 2 ft. Angol zsebboxerek 1 ft, 40 krtól 2 ftig.
Báli „
„
„
1 fttól 30 ftig.

Legyezők.

6 S
meEgy uj, igen diszes neme fábÖl készült oly ernyőknek", melyek legyező gya- Legujabb és legjobb szerkezetű ? , " V E L O C ! I I ? l S í I > E I £ 9
lyekről
szivesen
szolgálunk
árjegyzékekkel
és
használati
utasításokkal.
nánt is használhatók, különböző kiállitásuak, 1 ft 60 krtól 6 ftig.
I M c l o c l i o n {5ipla.cLa.li: harmonium hangokkal, táncz- és egyéb
Nap-ernyök.
zenedarabokat játszók, gyermekeknek a szabadban igen sok mulatságot
szereznek, 4 darabbal 9 ft, G dbal 15 ft, 5 dbal és contrabassal 16 ft.
Kis kézi napernyők, félrehajthatók, bélés nőikül 1 ft 80 kr, 2 ft 50 kr, selyembéléssel 2 ft 30 krtól 3 ftig, finomabbak, Moire antique- és atlasz- R n . g ' í i . n y l a t x l á . l t é s " b a l l o n o k , minden nagyságúak, szürból, hímzésekkel stb. 3 ft 90 krtól 10 ftig.
kék 10 krtól 1ft20 krig, kétszinfiek 12 krtól 1 ft 40 krig, festettek
Középnagyságu kézi-ernyők, felette dús választékban s a legkényesebb Ízlés25 krtől 2 ftig. Kirándulásokhoz alkalmas felfújható zsebbeli ballonok
nek is megfelelő kiállitásuak 2ft70 krtól 15—18 ftig.
60 krtól 1 ft 40 krig.
Világos nyers selyem nyári ernyők l ftig.
Fiobert-íéle czélpisztolyols és pusbák, a löEn tout-cas, vagyis nagyobb, nap és eső° elleni ernyők 3 ft 50 krtól 9 ftig.
vésnél nem durranván, szobában mint szabadban nagyon mulattató gyaUri napernyők, nagyok, 3 fttól 7 ftig bélelve.
korlást nyujtanak a czéllóvészetben. Pisztolyok 9 ft, 13 ft 50 kr. Puskák 19 fttól 25 ftig. Kész töltvényeknek száza 85 kr.
y
Ezekhez czéltáblák vasból, tölthető mozsárral és kiugró bohóczczal 9 ft 80 kr.
Alpacca-szövetből 3 ft 75 kr, 4 ft 50 kr. Taffetas- és selyemből 5 ft 60 J P a p i r - l é g i i a j ó k , borszeszszel használhatók, 35 krtól 1 ft 60 kri
—12 bordás angol selyemernyők 12 ft, angol ruganyernyők 10 ft. HaLászo-botoSs 1 fttól 2 ftig. K é s z haljászó-lior-

y eső-öl töny öle és köpeny ele.

Ujjas öltöuyök, fejfedővel, 10 ft 75 krtól 19 ft 50 krig.
Kocsizó és lovagló köpenyek, ujjakkal és fejfedővel 15 fttól 19 ftig.
Igen elegáns drapszin oső-öltönyök 17 fttól 20 ftig

Fa-öndök, oiC96k
Női fa-öndök,
Női fa-öndök,
Uri fa-öndök,

"

gok

12 krtól 50 krig.

Croquet-játékok, gyermekek és nagyok számára 1 ft 30 krtől 15 ftig.
Volans, dobó-karikák és botok, lepkefogó hálók, botanizáló szeíenezék s ^
egyéb a szabadban használható és mulattató játékok dús választékban.

RDÖSZEREK

dús választékban, meiyek felől kívánatra kimeritő cs rajzokkal ellátott árjegyzékekkel szoigaitmk.

osztály nélkül, 24" 3 ft 80 kr, 36" 6 ft 50 kr.
és finomak, osztálylyal 26—42" 6 ft

Táguló kézi-öndök és táskák,

ki tól 25 ft 50 krig.
JIÍSÍVÁ
•fóclróir
legkülönbözőbb nagyságúak és kiállítatnak, 10-24"
többrendbeli kalapoknak, piperéknek KJ l < i / . U - l d S K d K . , 2 ft 90 krtól 18 ftig.
t-ílyokkal 31 fttól 3") ftig
r
h51gyek 8 I á m 4 r a 2
ftt6110
utakra igen czélszeriiek , 10 ft 50 krtól 12 ICézi- és fürdő-táskák, fO rfntJ
'

U r i - Ö T l i l Ö k TÍZ.m,°.ntr, f.f^f/^ö'-etből, borju-, tehén-, disznó- és ba
KJ l l UXIUUK,g8riabőrbol 24-dO" 5 ft 60 krtól Ú ftig.

Női és uri kalapdobozok.

V á l l W f i i g g e s z t h e t ő t á s k á k Lt% M é r e * * ^ krtf8
Berendezett uti-táskák,

i

2 1 ftto

65 f %

.

. borju-, tehén-. .„.„- „. „„ U t i - t o i l e t t e k , s z e k r é n y k é k és t e k e r c s e k ,
T^"p71-nTlílnlr
t ,kátrriny-szövetból,
1(. „,o
J \ . t í / i l - U l l U U I i „.„ria.ljfirból
I 6 - 2 á " 2 ft 75 lirtól 15 ftiir.
gana-borbol **-**" 2 f t 75 krtól 15 ftig.
üresek és tökéletesen berendezve 1 ft 60 krtól 40 frtig.
T i z m e n t e s

EGT^TÉIB TTTIKÖZIBIEIN- S Z Ü K S É G E S

Berendezett étkező-kosarak és szekrények.
ft 20 krtól 7 ft
Evő-készleteket tartalmazó tokok 4 ft
75 krig.
Uti tintatartók, irőszekrénykók ea mappák, 80 krtól
30 ftig.
Vasuti ágyak 7 ft.
Eugany ülő-, nyak- és fejvánkosok 8ft53krtől 7 ftig.
Utazó-tükrök 35 krtól 5 ft 60 krig.
Uti-táska- és önd-Iakatok.
Ajtó-csavarok és biztossági kulcsok.
K-sernyő- és bot-tokok 2 fttól 2 ft 75 krig.

..

Szappan, haj kenőcs, fogpor.
Szelenczék, illatszer- és olaj-üvegcsék.
Reggeli czipök és papucsok.
I laid-süijjak gyermekek számára, szinte ilyen nagyok és vállbaakaszthatók 90 krtól 1 ft 80 krig.
Testhez fekvő aranypénz-övek 3 ft 75 kr.
Kis és nagjobbszerü látesSvek 2 fttól kezdve.
Minden nagyságu kulacsok 1 fttól 5 ftig.
/ísebbeli ivó'potíarak, bőrből SO kr, érczból 1 ft 20kr.
Angol saivartárak, 25—100 darabnak, vállba akaeztJiatók, 3ft33 k r t o ] 9 ftig.

Lefaucheux-revolverek, dús rásasítékban, 10fttól60
forintig.
Egy- én kétcsövn zsebpisztolyok párja 2ftól léftig.
Mosdó-szivacsok.
Szivacs-táskák.
Külőnnemü angol dörzsől5-k©B«ty*k, kefék, törülközők és lepedők.
Uszó-sapkák ás fejkötdk.
Rugany uszó-övek 6 forint 50 krajczártól 7 forint
50 kajezárig.
Fürdő-hévmérók.

KOCSIZCESZKOZOK:

.. Ú'SZnobŐr-nyergek, urak, hölgyek és fiuk számára 15 fttól kezdve.
I LOVaglÓ-SarkantVÚk, szabályszerűek 80 kr, felsrófolok 1 ft 30 kr,
Ar»goi kantárok 2 ft 65 krtól 10 ftig, kengyelvas-szijjak 2 50 UHÓI 3 ft \ tolók 1 ft 40 krtól 2 ftiq, sarok-géppel 2 ft.
M H A I lótisztitó-kesztyűk,
l n r i n « 4 ' i A I* » A _ X . . . l l . lószörböl,
ir., v.jt. til ~.A***n
so krig nyereg- és kötélterhelők 2 ft 40 kr, kötőfékek 2 frt 25 kr, i Angol
párja.-{3 Tf
f 5C/ fCf
nyeregtakarok. angol lemezhöi és szövetül 3 fttól 5 ftig.
j r
lóvakarók 85 kr. Rugany lólábmentők
Kengyeivasak
krtói 2 ft 50 krig párja.
párja. Nyerge:
sngyelvasají 1 ft r>o krtái
Nyerges-zablák 1 ft 75 •• Lovagló-ostorok 80 krtói is ftig. Hajtő-ostorok, két- &, négyfoqatwűc 65
krtól 3ft '<>*"?• Kocsiiózabíák párja 4 fttól 6 ftig Feszítő zablák 21 krtói kezdve. Agarászó-ostorok 3 fttól 10 ftig.
fi tói 3fl''h A.íkapcza-íanezok 75 kr, négykarikás zabiák íft 70 krtói Lómértékek 7.5 krtói 1 ft 75 krig. Ló-szivacsok.
2 ft 20 1,'iq
•
• IstáilÓ-Sámpások, tüz és törés ellen mentesek, 1 ft 90 krtól 2 fi 60 hrig.
A !e!enleg oly ölcsó postai vitelbér Seheísépessá tevén, a kivánt tárgyakat gyorsan, csekély költség és utánvét mellett elküldhetni,
igycipzetutm ooa irányul, levelbeli megbízásoknál a belénk helyezett bizalmat, a rendelmények nyors és pontos eszközlése által
megérdemelni. Meg nem felelő tárgyak visszaküldi-í^.

*s!sV TT,
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21-ik szám.
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Tizenhatodik évfolyam.

Nemzeti biztositó-társaság
PESTEN.

A társaság kormányzata:

492

(3-3)

Gróf Nádasdy Lipót,
tiszteletbeli elnök.

Gróf Forgách Antal,
elnök.

Festetics Béla gróf.
Grabovszky György.
Kern Vilmos.
Koppéi L. UI.

Pulszky Ferencz,

Választmányi tagok:

Kern Leo.
Kiss Zsigmond.

Mocsonyi Sándor.
Muráty Szilárd.
Nádosy György.
Novelly Antal.

alelnök.

Prüeszky Tádé.
Roszner F. M.
Siráky Ede.
Szontágh Sámuel.

Igazgatóság:
igazgatók.

Kohén Jakab.
Nyiri Lajos.
U j V á 1*1 J T I O F } vezérigazgató.

A nemzeti biztositó-társaság PesteD, mely 1.500,000 forint részvény tökével alakult, melyből
elhelyeztetett, s teljesen készpénzben befizettetik; f. é. május 1-én Magyarországon müködését megkezdte.

Biztosításokat eszközöl:
a) tűzkárok ellen : lakházak és gazdasági épületek, mindennemü gyárak, és azok felszerelései,
eszközök, bútorok, ruhák és ruhanemüek, árukészletek, házi állatok, mezei és gazdasági eszközök, mindennemü
gazdasági és mezei-terményekre, ha azok tüz-villám-felrobbanás, vagy ezek következtében oltás vagy lerombolás által károsittatnak;
b) j é g k á r o k e l l e n : mindennemü mezei termények, szőlő-, dohány-és komló-ültetvényekre;
c) szállitmány! károk ellen vizen é s szárazon: gőz- vagy közönséges hajón, vasuton, vagy
tengelyen szállitott javakra.
A dijak határozottak é s lehetőleg jutányosak.
A károk leggyorsabban felvétetnek, és azok teljes értékének kifizetése haladéktalanul
eszközöltetik.
Egyéb felvilágositások legnagyobb készséggel nyujtatnak az igazgatóságnál, nádor-utcza 9-ik szám,
1-sö emelet, valamint az ügynökségeknél is.

Vauquelin< párisi gyógysz. és vegyész Rue de Cltíry, 31. sz. Páris,

balzsamos szörpje és czukorkái.
(Sirop et Pastilles balsamique de Mon de veau.)

E gyógyszereket régóta ismerik, dicsérik s Páris legelső orvosai ajánlják és n-m\<lik a mcllbetegségek cs ^é«;sipe;yuladások gyógyításánál, minők a nátha, ! nrutár
(grippe), szamárhurut, rekedtsás, makacs köhögés, han^talansá^ stb.Ára egy üveg
niellszörpnek 1 ft. 30 kr: Czukorkák nagyobb doboz 80 kr., kisebb 40 kr.
512 (2—6)

Pesten a magyarországi főraktárban TÖKÖK J O Z S E F gyógyszertárában, király-utcza 7. sz.
Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám) megjelent
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

A Bach-korszak adomákban.
Összegyüjté egy Bach-huszár.

(Nyolczadrét. VIII. 200 lap.) Füzve 8 0 krajczár.

Heckenast Gusztáv könyvkiad ó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. sz.)
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

Magyarország történetének
kézikönyve.

Prai, Katona, Engel, Fessler, Horváth, Szalay, Hartai, Szabó Károly,
Ipolyi Arnold, gróf Teleki József stb. nagy művei nyomán

KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD,
magyar királyi egyetemi tanár által.

I. resz. A magyarok beköltözésé- III. rész. A mohácsi csatától a Lintől III. Endre király haláláig.
czi békekötésig s III. Ferdi889—1301. (VII. és 168 lap,
nánd király haláláig. 1526 —
8-rét, fűzve . . . . 8 0 kr.
1657. (VIII., 224 lap, 8-rét,)
II. resz. III. Endre király halálától
füzve 80 kr.
a mohácsi csatáig. 1301-1526. IV. rész. I. Leopold kir. székfog(VII. és 198 lap, nyolczadrét,
tálasától a szatmári békéig.
füzve
80 kr.
1657 — 1711.
V. rész. A Szathmári békétől II. József császár haláláig- 1711—1790.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Guszíáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

1869.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsajf és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vaearnapi Ujsaic: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
iktatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajczár.

Lator

Szacelláry D. György,

MELLBAJOR.

Pest, május 23-án

Gábor.

(1824—1869.)

Az 1869. ápril 20-kára egybehivott képviselőházban mindenik párt azon jelesei közül,
kiket a mult országgyülés alatt örömmel
szemléltünk a törvényhozás padjain, számosan hiányzanak. Némelyeket saját akaratuk
birt visszavonulásra; legtöbben a pártok
összeütközésének s ellenpártjaik győzelmének lettek áldozatai. A haza szolgálatából
nem léptek ki s más téren pótolják, a mit itt,
akarva vagy akaratlanul, elmulasztanak.
Egypár üres helyet azonban — a halál
vágott. A veszteség itt fájdalmasabb, mert
örökös és visszahozhatlan. íly
hiány az, melyet Ugocsa egyik "3
kerülete jeles képviselőjének, 1
Lator Gábornak halála után. <
erezünk. Férfias arcza hü mására, melyet ezennel, emlékezete
megújításául olvasóinknak is
bemutatunk, nem nézhetünk
sóhaj nélkül; s mind, a kik ismerek nemes jellemét, önzetlen
hazafiságát és széles ismereteit:
fájdalommal fogják tekinteni e
tiszta, nyugodt arezvonásokat,
keveselni fogják azt a rövid 44
évet, mennyit neki engedett a
végzet, ö pedig e kevés idö
alatt is sokat munkált, sokat
tett, sokat használt. Multis üle ;
bonis flebilis occidit...
;
1824. év ápril 21-én szülei
tett Szöllős-Végardón, Ugocsamegyében. Atyja Lator Imre,
anyja Balog Maria, gondos házi
nevelés után a vidéki tanodáknak már akkor is mintaképébe,
a máramaros-szigeti helv. hitv.
lyceumba küldék. Az osztályában is mindig elsö ifju magasra
repülő szellemének már itt is
sok jelét adá. Az ő szépirodalmi
müvei, bár tulajdonkép csak
kísérletek még, inditották meg
az 1843-ban alakult olvasó- s
Önképzö-egylet irodalmi munkásságát, s a
jelige: „Simulni a kor józan szelleméhez" —
ugy látszik, határozott befolyással volt irányára. Beszéde, melyet az elsö magyar földgömb felmutatásakor tartott, már ez irányt
világosan jelzé.
1845-ben tette le az ügyvédi vizsgát,

miután a juratus éveket Pozsonyban tölté
el, oly sikerrel, minőt várni méltán lehetett.
Azon fáklyásmenet alkalmával, melylyel
Wesselényi Miklós iránti tiszteletét mutatta
ki az ifjuság, ő volt a szónok, s az akkori
szenvedélyes hang közepett benső gyönyörrel
olvashatjuk az érzelmek árjának felszinére
emelkedni képes ifju higgadt szónoklatát.
Ilyen volt ő utóbb is, a reform-eszmék előharezosaként tisztelteivé, hol páratlan népszerüségre tett szert, megyéjében; ilyen maradt egész éltében. Lángoló hazafiság, nem

LATOR

GÁBOR.

üres frázisok közé burkolva, hanem a józan
tapasztalás higgadtságával mérsékelve.
Az 1848-diki események öt is magokkal
ragadák. 1849.májusáig mint önkénytes közlegény szolgált az erdélyi hadseregben. A
dézsi futás után, mint a Szatmár, Máramaros, Bereg, Ugocsa és Közép-Szolnok megyék

védelmi bizottmányának tollvivőjét látjuk;
majd pár hónapi bujdosás után visszatért
családja körébe, elfojtva keblében a bánatot
a közös anya gyásza felett.
Tett ott, hol tenni lehetett. E korban,
midőn a tevékenység majd minden tere el
volt zárva a hazafi ságtói, fordult figyelme
az egyházi térre, s ugy 1849-ben, mint
1855-ben egyházmegyei tanácsbiróvá választatván, páratlan buzgalommal áldozta idejét
egyházának. 1860-ban ő is katonai biróság
elé idéztetek a patens-ügy miatt, s még
ugyanazon évben felé fordult a
közbizalom, a segéd-gondnoki
diszes székre emelni őt. Ö, mert
„nevek villámhárítójára" volt
szükség, visszavonult, s az igy
megválasztott gr Teleki Sándort az ő példátlan szerénysége,
ragyogó szónoklattal igtatta be
székébe.
A megye 1860. decz. 19-én
egyhangulag első alispánná választotta. A veröfényes napok
azonban hamar elmultak, s ismét visszavonult családi körébe.
De azért ezentuli élete is inkább nyilvánosnak, mint elvonultnak volt nevezhető, mert a
bizalom és népszerüség seregestől vezérlé hozzá azokat,
kiknek tanácsra s útbaigazításra
volt szükségök, s a laka elött
elhaladó idegen könnyen azt
gondolhatá vala a megyeházának.
Egyhangulag választatott
meg az \86%-ki országgyűlésre
is képviselőül. Hazafias érzelmei, melyek óvatossággal párosultak, a Deák Ferencz zászlója
alá vonák. Itt is maradt meg
mindvégig, bár megtartva önállóságát a pártfegyelem fölött.
Konferencziákban, osztályokban gyakran szólott, határozott nyíltsággal,
erős meggyőződés hangján, pártja nézetei
az
ellen is, ha kellé; s nem egyszer szavazott
nyilvánosan is máskép. A nyilvános ülésekben ritkán, de mindig a tárgyhoz és tárgyról beszélt, annál többet dolgozott a bizottságokban és osztályokban. Igy vívta ki
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